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“As marcas precisam ser capazes de transmitir e entregar uma 

profunda experiência sensorial e emocional.” PHILIP KOTLER, 

em prefácio à Brandsense: a Marca Multisensorial  

(LINDSTROM, 2007, p. XI) 

  



 

 

COMUNICAÇÃO DA MARCA NA CONTEMPORANEIDADE E OS 

PONTOS DE CONTATO COM OS PÚBLICOS: 

ESTUDO DE CASO DOS EVENTOS DA MARCA SKOL. 

(GABRIELA AYER) 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação faz reflexão sobre a sociedade contemporânea, sobre a 

evolução do Marketing focado na promoção de experiências para o consumidor, e sobre 

as novas dinâmicas do Marketing e das estratégias discursivas da Marca na 

contemporaneidade, um cenário de consumo cada vez mais fragmentado e complexo. 

Percebe-se que Eventos são relevante aparato para criação de vínculos com os 

públicos, já que, ao inserir os indivíduos numa lógica de cultura, lazer e entretenimento 

permeada pelo Marketing, gera experiência que trabalha direcionadamente a 

sensorialidade e a emocionalidade do público. 

Após este levantamento bibliográfico, optou-se por uma pesquisa exploratória 

qualitativa, selecionando a marca de cervejas Skol para o estudo de caso único com 

unidade de análise múltipla, os eventos Skol Beats e Skol Sensation. 

As hipóteses consideravam que o público dos Eventos da Marca Skol seria 

jovem, teria opinião positiva sobre a Marca, sendo que quanto mais participações nos 

Eventos Skol ou quem participou de algum Skol Sensation, teria vínculo mais afetivo 

com os Eventos, e opinião mais positiva sobre eles, bem como da Marca.  

O estudo, com base no Protocolo de Yin (2001), utilizou análise de conteúdo de 

sites institucionais e artigos na mídia, observação participante, questionários online, 

entrevista presencial. Elaborou-se, então, a descrição de cada evento selecionado, a 

análise dos 138 questionários coletados e a discussão do caso. 

Os resultados indicaram que os Eventos têm inegável papel estratégico na 

comunicação da Marca Skol, tendo atingido seus propósitos de promover vivência, 

interação e participação dos públicos com a Marca. 

Por ser um assunto atual e pelo trabalho não intencionar apresentar conclusões 

absolutas, abre-se a possibilidade de novas discussões e futuras pesquisas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Marca Contemporânea, Pontos de Contato, Eventos Skol. 

 



 

 

COMMUNICATION IN CONTEMPORARY BRAND AND  

MEETING POINTS WITH THE PUBLIC:  

CASE STUDY OF SKOL BRAND EVENTS.  

(GABRIELA AYER)  

 

ABSTRACT  

 

This work is a reflection on contemporary society, about the evolution of 

marketing focused on the promotion of experience to the consumer, and the new 

dynamics of marketing and discursive strategies of the contemporary brand, a consumer 

landscape increasingly fragmented and complex. 

It is perceived that Events are relevant apparatus for forging links with the 

public, because when individuals enter into logic of culture, leisure and entertainment 

permeated by Marketing, which generates experience and specific projects for 

emotionality and sensuousness of the public. 

Following this literature, an exploratory qualitative research was chosen, 

selecting the Skol beer brand for the single case study with multiple analysis unit the 

events Skol Beats and Skol Sensation. 

The hypotheses considered that the public of Skol brand Events would be young, 

have a positive opinion about the brand, and the more participation in Skol events who 

participated in any of Skol Sensation, would have more emotional bond with the Events, 

and more positive opinion about them, as well as the Brand.  

The study based on the Protocol of Yin (2001) used content analysis of 

institutional sites and articles in the media, participant observation, online 

questionnaires, and personal interview. It was drawn, then, the description of each 

selected event, the analysis of the 138 collected questionnaires and discussion of the 

case. 

The results indicated that the events have an undeniable strategic role in 

communicating the Skol brand, having achieved its purpose of promoting experience, 

interaction and participation of the public with the brand. 

Being a current topic and the work does not intending to present absolute 

conclusions, it opens the possibility of further discussions and future researches. 

 

KEYWORDS: Contemporary Brand, Points of Contact, Skol Events 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o final do século XX, grandes mudanças vêm ocorrendo com impacto também 

no mundo empresarial, com novos desafios de mercado ocasionados dentre outro fatores, pela 

acirrada competitividade, agora globalizada. Com isso, as organizações tiveram que adaptar e 

inovar suas formas de administração para manter seu espaço no mercado e conquistar 

consumidores.  

Na última década, o mundo corporativo foi palco de grandes transformações. A 

evolução tecnológica causou alterações no comportamento das pessoas e nos 

relacionamentos sociais. Nesse processo, beneficiaram-se as empresas que souberam 

acompanhar essas mudanças e aproveitá-las em seu favor. (LAS CASAS e GARCIA, 

2007, p. 7). 
 

As atenções voltam-se para o Marketing, a medida que este auxilia as organizações no 

desenvolvimento e na administração de relacionamentos com os consumidores. “O Marketing 

de hoje está centrado na criação de valor para o cliente e na construção de relacionamentos 

lucrativos com ele” (KOTLER e ARMSTRONG, 2007). Las Casas e Garcia (2007) afirmam 

que o conceito de Marketing tem mudado muito e, na nova proposta mercadológica, as 

empresas tentam estabelecer vínculos mais profundos e se relacionar de forma mais interativa 

com os clientes. Isto deverá fazer com que as pessoas ligadas ao Marketing repensem seus 

paradigmas, aproximando-as do contexto atual da sociedade. 

Os tempos atuais, chamado de pós-modernidade por Giddens (1991), Featherstone 

(1991) e tantos outros autores, por Lipovetsky (2004, 2007) de hipermodernidade, e de 

modernidade líquida por Bauman (2004, 2008), apresenta um conjunto de mudanças tão 

vigorosas que sequer temos facilidade para defini-las com precisão. 

Adepto do pensamento sistêmico, Luhmann (2005), refletiu sobre o conceito de 

sociedade construindo o entendimento de sistema autopoiético. Tal sistema permite que as 

sociedades passem por alterações, construindo um dinamismo mais adequado à 

hipercomplexidade do mundo de hoje. Passou-se, como expõe Luhmann (2005), da sociedade 

estratificada àquela diferenciada, ou seja, as diferenças não são mais organizadas segundo 

denominadores comuns. Agora a diferenciação funcional se sobressai, o que muda a 

importância e a natureza dos processos de identificação na construção da identidade 

individual. 

Para Luhmann (2005), a sociedade contemporânea impõe um tão alto nível de 

movimento e turbulência que sua complexidade não pode ser interpretada segundo códigos 

gerais adaptados ao mundo inteiro, nem necessariamente no que se refere a todas as áreas da 
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vida do indivíduo. Para compreender o mundo selecionado, de alguma maneira sua 

complexidade tem que ser entendida. Mas o homem atual não dispõe de nenhum filtro 

universal para tornar o mundo inteligível, porque seria incongruente com o tipo de sociedade 

e com o tipo de personalidade social do próprio indivíduo. Cardoso e Fossá (2008, p. 4) 

expõem que “para Luhmann, o sistema oferece orientações comportamentais que facilitam a 

redução da complexidade, que se concretiza em meio à multiplicidade de possíveis 

possibilidades”. 

Lyotard, em The Postmodern Condition (1986), discorre sobre a sociedade pós-

moderna. Seu interesse específico reside nos efeitos da "computadorização da sociedade" 

sobre o conhecimento, e ele argumenta que não se deveria lamentar a perda de sentido na pós-

modernidade, visto que ela assinala uma substituição do conhecimento narrativo pela 

pluralidade de jogos de linguagem e do universalismo pelo localismo. Assim, afirma: “Pós-

moderno indica simplesmente uma disposição de espírito, ou melhor, um estado da mente" 

(LYOTARD, 1986, p. 209, apud FEATHERSTONE, 1991, p. 25). 

Para Giddens (1991, p. 12) a condição da pós-modernidade é caracterizada pela 

evaporação do “enredo” em que se tem um passado definitivo e um futuro previsível. A 

perspectiva pós-moderna tem uma pluralidade heterogênea e seus traços levam a um novo e 

inquietante universo de experiências. O autor aponta que está presente uma sensação de que 

se vive num universo de Eventos que não se compreende plenamente, e que parece estar fora 

do controle do ser humano e da sociedade. 

Neste complexo contexto, estratégias de Marketing estão sendo revisadas e 

reestruturadas, procurando-se novas formas de abordagem para atender estes novos desafios 

do mercado contemporâneo. Consumidores aumentaram seu grau de exigência e não aceitam 

conceitos que não estejam de acordo com as novas regras de mercado e com sua satisfação 

pessoal. Assim, empresas têm buscado inovações na forma como atingir esses consumidores; 

a diferenciação é freqüente proposta encontrada em planos de Marketing e a comunicação 

entre empresa e consumidor tem sido alvo de grandes investimentos, segundo Las Casas e 

Garcia (2007). 

Como a ciência e a construção do conhecimento não precisa ser uma trilha linear de 

hipóteses falsificáveis, refutáveis, e pode acontecer de forma cíclica, com um conceito dando 

passagem a outro e contribuindo para uma formulação mais ampla de conhecimento 

(BURREL, 1996), este trabalho resgata alguns conceitos tradicionais do Marketing que ainda 

podem ser utilizados para arquitetar suas ações. 
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Ferramentas que possibilitem às organizações alcançarem maior visibilidade para seus 

produtos e suas Marcas têm tido destaque na atenção de profissionais e estudiosos do 

mercado. A utilização da Cultura, como instrumento de Marketing das empresas para 

melhorar sua imagem institucional transformou-se em uma alternativa de comunicação 

altamente eficaz e diferenciada, pois a combinação de Marketing e Cultura pode proporcionar 

benefício à empresa e também a todos os outros agentes do mercado da Cultura (AMADEU, 

2004). Soma-se a esta constatação, o fato de que as tradicionais formas de comunicação de 

Marketing já atingiram certo nível de saturação e o Marketing Cultural gera divulgação 

espontânea na mídia, a publicidade, que, segundo Costa e Crescitelli (2007), pelo fato de 

parecer jornalística, gera maior credibilidade e interesse do público.  

Kotler e Keller (2006) confirmam a constatação, apontando a necessidade de adotar 

caminhos menos óbvios e menos caros, como patrocínios e Eventos, então citam: 

Ao se tornar parte de um momento especial e mais relevante na vida pessoal dos 

consumidores, os Eventos podem ampliar e aprofundar o relacionamento da empresa 

com o mercado-alvo. (...) A atmosfera é um ‘ambiente calculado’ que cria ou reforça 

inclinações à compra do produto. (KOTLER E KELLER, 2006, p. 590) 
 

Sendo assim, os Eventos são entendidos como forma de comunicação com o mercado 

e identificação com o consumidor. Os Eventos são um caminho para a construção de imagem 

institucional positiva, proporcionando reposicionamento, agregando novos valores e 

aproximando seus consumidores por meio de ações culturais que promovem contato direto e 

valor percebido. Aqueles valores presentes na sociedade atual, tais como flexibilidade, 

sensibilidade, afetividade e diversidade (PEREZ, 2009). 

Mas na contemporaneidade, a fragmentação da demanda e a impossibilidade de segui-

la, por ter se tornado diversificada e mutável demais, fez necessária uma mudança de 

perspectiva, pois os conceitos de target e de fidelidade parecem cada vez menos sustentável, 

como defendem Di Nallo (1999) e Perez (2009). Já com primórdios deste pensamento, 

Gerken (1994) sustenta que novas estratégias, que levem em conta o que chama de 

‘Cenários’, devem ser pensadas. 

Deixar os grupos de referência para se dedicar aos Cenários representou uma mudança 

decisiva para o Marketing contemporâneo. Gerken (1994) defende que fusão é a nova palavra 

para definir este componente participativo de um Marketing diferente e que indica uma 

vontade maior de pesquisar autênticas interações.  
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Seguindo essa diretriz, Di Nallo (1999) configurou uma nova forma de abordar o 

Marketing, os Meeting Points, conceito que neste trabalho será tratado por Pontos de Contato, 

que são planos e dimensões nos quais produtos, consumidores e fluxos comunicativos se 

encontram e interagem, já que “Nenhuma organização pode evitar o Marketing. A escolha é 

fazê-lo bem e de forma aproximativa” (KOTLER e LEVY, 1969, apud DI NALLO, 1999, p. 

28). 

A importância de assumir aspectos de informação e comunicação é a base de uma 

orientação de Marketing profundamente inovadora. Aparecem, então, elementos que 

permitem a criação de percepções e símbolos. Nessa linha de pensamento, a abordagem 

semiótica aplicada a construção de Marca aprofunda suas raízes nas interpretações que 

consideram o consumo como comunicação entre produto e consumidor, e os objetos de 

consumo (produto, bem ou serviço) como sinais. Neste sentido, o consumidor é um ser social 

que utiliza os objetos e o consumo para comunicar sua própria visão de mundo, e o objeto de 

consumo é considerado como elemento de um sistema de comunicação, com um significado 

próprio que deriva das características próprias do objeto e das relações que o mesmo trama 

com os outros elementos do sistema, conforme apresenta Di Nallo (1999, p. 63). 

Nesse contexto, também se discutem as novas formas de interação e comunicação das 

Marcas com os indivíduos na sociedade. A Marca ganhou autonomia e importância, deixando 

de ser associada apenas ao nome e ao logotipo do produto ou serviço, e passou a ter 

notoriedade e personalidade. Para Semprini (2010), a Marca pós-moderna aparece cada vez 

mais complexa, pois é um objeto sociológico atuante na história do ser humano; é associada e 

gera valor aos produtos; é variável econômica concreta (até inscrita nos balanços patrimoniais 

das empresas); e também é ser semiótico permeado pela comunicação (gerando e 

formalizando sentido). 

Semprini (2010) percebe, então, que a Marca se deslocou da esfera do consumo e se 

projetou na essência das lógicas de trocas, dos mecanismos de construção de identidade e dos 

comportamentos sociais. A Marca administrada da forma como é na contemporaneidade tem 

propensão para chamar a atenção da mídia, e tem capacidade de Marcar o simbólico e o 

imaginário coletivo, transmitindo aos mesmos algum tipo de significado. 

Faz isso por meio da criação de um valor agregado a Marca, envolvendo atributos, 

sentimentos e percepções que os consumidores venham a reconhecer num processo emocional 

que possa definir a decisão de compra, definido como Branding (LINDSTROM, 2007). Outra 

forma apresentada é através da exploração de universos de sentidos e significados, criando um 
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mundo que lhe é próprio e que constrói um verdadeiro imaginário na mente do consumidor. A 

utilização dos vínculos emocionais e dos apelos sensoriais são formas de se fazer tal 

construção, surgindo assim, os conceitos de Marca Emocional e Marca Sensorial, 

respectivamente. 

Neste contexto, Eventos podem ser conceituados como momentos experienciais 

previamente elaborados pela Marca e que, portanto, podem explorar diversos sentidos e 

possibilitar o desenvolvimento de sentimentos favoráveis a esta. Deve-se evidenciar que 

Eventos culturais de promoção de Marca têm merecido destaque também nas premiações no 

mundo do Marketing.  

Considerando todos os assuntos anteriormente expostos, a proposta de pesquisa é 

buscar o entendimento da utilização de Eventos como forma de comunicação mercadológica 

condizente com toda esta complexidade da contemporaneidade, nas ações das empresas que 

buscam alternativos pontos de contato com o mercado e seus consumidores, como meio de 

construir de forma positiva sua imagem institucional, ou seja, da Marca. 

Neste trabalho, a escolha pela Marca Skol, deve-se ao fato de esta ser líder da indústria 

de cervejas no Brasil, detendo 35% do mercado, segundo dados do SINDICERV de 2007, e 

também ao fato de seus Eventos terem tido grande destaque na mídia e já se fazem presentes 

em algumas publicações acadêmicas, como na edição brasileira do livro ‘Administração de 

Marketing’ de Kotler e Keller (2006), na seção ‘Panorama Brasileiro’ do capítulo sobre 

gerenciamento da comunicação. Vale ressaltar que o presente estudo se justifica em razão da 

escassez de bibliografia específica sobre o impacto dos Eventos sobre a Gestão de Marca, 

tema de relevância na atualidade. 

Os Eventos de propriedade da Marca de cerveja Skol possuem atributos suficientes 

para que possam ser considerados casos de relevância no mercado cultural e para o 

Marketing. Há anos a Skol se envolve com Eventos culturais para promover sua Marca e se 

conectar com seu público-alvo. Alguns Eventos de propriedade da Marca são: Skol Sensation, 

Skol Beats, Skol Folia, Skol Spirit, entre outros. Este trabalho colocará em foco os dois 

primeiros citados, pois este tem tido maior público e maior destaque na mídia, podendo 

perfazem uma linha evolutiva da atuação da Marca e sua inserção no público jovem.  

Na presente dissertação, o primeiro capítulo explana sobre os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados: levantamento bibliográfico de tópicos relevantes ao tema 

e assuntos que o permeiam, de forma interdisciplinar; o estudo de caso tendo como base o 

protocolo de Yin (2001), com pesquisa exploratória dos dados da Marca e dos Eventos em 
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questão, entrevista com consultor da empresa e questionário aplicado ao público participante, 

além de valer-se da vivência e participação em Eventos para melhor analisá-los. 

O segundo capítulo expõe considerações sobre a sociedade contemporânea e 

possibilidades de compreensão da complexidade que a caracteriza, ressaltando algumas 

características consideradas pertinentes ao objeto de estudo, tal como o campo da 

comunicação e os novos desafios das realidades cada vez mais plurais, que recaem na 

conectividade e interatividade exigida pelos mercados, o que faz com que as Marcas também 

sejam atuantes no mundo virtual. As manifestações do indivíduo também são pontos de 

relevância para o estudo, com destaque para os comportamentos de consumo (diversificados e 

mutáveis) e de suas características fetichistas. Estas elucubrações impossibilitam o conceito 

de fidelidade do consumidor permanecer em pauta, mas lança a possibilidade de que surjam 

indivíduos múltiplos, consumidores atuantes e até divulgadores dos produtos e das Marcas. 

O terceiro capítulo se dedica a resgatar alguns conceitos do Marketing Moderno que 

permeiam o tema em discussão. A comunicação organizacional torna-se o tópico central, 

sendo discutida em definições de Marketing como Marketing Cultural (a utilização da cultura 

como ferramenta para se projetar), os Eventos (experiências geridas como ações de promoção 

e/ ou patrocínio e, portanto, vivências do consumidor exploradas para fins mercadológicos) e 

Marketing Digital e Interativo (para se inserir no mundo virtual de forma consciente e 

consistente). 

No capítulo quatro, debate-se sobre a influência da nova sociedade formada, e em 

formação, sobre os conceitos e aplicações do que se chama de Marketing Moderno, fazendo 

uma desconstrução deste e inserindo novos conceitos e pontos de vistas que vêm sendo 

estudado por muitos autores, na tentativa de tornar o Marketing mais condizente com a 

sociedade contemporânea. Discute-se que conceitos como target e fidelidade estão caindo em 

desuso, o que sustenta que se leve em conta os Cenários e os Pontos de Contato da Marca 

com seus consumidores. Destacam-se, então, os aperfeiçoamentos que vêm ocorrendo no 

gerenciamento das Marcas, cada vez mais o carregando de potencial comunicativo, e que vêm 

intencionando se vincular de forma mais emocional com o consumidor, utilizando da 

exploração dos cinco sentidos para tanto. 

Chega-se, então, ao estudo de caso, que é apresentado no capítulo cinco. Iniciando por 

um breve panorama da indústria da cerveja no Brasil, destacando a Marca Skol (da companhia 

INBEV) e seu posicionamento. Adentra-se aos dois Eventos selecionados como foco da 

pesquisa: Skol Beats e Skol Sensation, com descrição dos mesmos e apresentando os dados 
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que foram divulgados pela empresa e na mídia. Após delinear o conteúdo dos Eventos em 

foco, apresentam-se os dados primários pesquisados (questionário eletrônico e entrevista) com 

suas respectivas análises. 

O capítulo final se dedica às considerações finais, ressaltando as correlações das 

teorias apresentados ao longo do trabalho, numa tentativa de integrar os conhecimentos, bem 

como correlacionar o caso selecionado com este conteúdo teórico. 

 

OBJETIVOS 

Considerando o contexto anteriormente introduzido, a busca pelo conhecimento sobre 

o assunto será pautada nas seguintes perguntas:  

- Como as Marcas se comunicam e constroem vínculos em um ambiente complexo, em um 

contexto cambiante?   

- Como os Eventos interagem com os consumidores nesta construção? 

A presente dissertação tem como objetivo geral contribuir para a compreensão da 

utilização de Eventos de Marca própria como ferramenta de comunicação da Marca, 

colaborando na construção da expressividade e reconhecimento desta, proporcionando a 

construção de imagem institucional positiva. 

Como objetivo específico intenciona-se conhecer as características presentes na 

contemporaneidade, e as transformações no comportamento dos indivíduos e das Marcas 

influenciados por este novo contexto, 

O trabalho pretende estudar uma variedade de referências, na tentativa de torná-las 

mais integradas, já que não se intenciona apresentar técnicas, métodos ou instrumentos tidos 

como eficazes, ou propor modelos. Não se pretende apresentar nenhuma proposta fechada ou 

definitiva. O objetivo não é fornecer e indicar soluções, mas sim discutir e aprofundar os 

problemas e soluções encontradas pela Marca objeto de estudo. 
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METODOLOGIA  

 

Yin (2005) aponta que existem seis formas de evidências científicas: documentação, 

registros arquivados, entrevistas, objetos, observação direta e observação participante. Este 

estudo utilizará três destas: documentação, entrevistas e observação participante. 

Como evidência documental, a pesquisa bibliográfica exploratória será a primeira 

fonte de dados, utilizada para levantar a produção intelectual dos temas relacionados ao objeto 

de estudo, possibilitando uma visão atual e abrangente do mesmo. Busca-se uma visão 

preliminar sobre o assunto, constituindo a primeira fase de uma investigação mais profunda, 

tendo como principal objetivo desenvolver e esclarecer conceitos e idéias. Tal pesquisa é 

realizada através da análise de livros e documentos pertinentes ao tema. 

Estando a presente dissertação no contexto do estudo do Marketing, componente da 

Administração de Empresas, que por sua vez está inserida nas Ciências Sociais; mas que 

também faz considerações sobre o comportamento do indivíduo, recorre-se à consideração de 

que as Ciências Humanas e Sociais necessitam ser analisadas agrupadas, integradas, 

coexistindo e se desenvolvendo conjuntamente; o que permite uma transdisciplinaridade 

(VASCONCELLOS, 2002) e oferece melhores parâmetros para o desenvolvimento humano, 

sendo, então, interdisciplinar (LUHMANN, 2005). 

Ambos autores são adeptos do pensamento sistêmico, e acreditam que com este é 

possível articular os diversos saberes da ciência que interessem no momento, transitar entre 

seus diversos domínios, sem ser incoerente. A adoção do pensamento sistêmico trabalha o 

objeto como um todo, dirige o olhar para o contexto, para os recursos disponíveis, e 

integrando os conhecimentos. 

Os temas principais pesquisados são: Sociedade Contemporânea, Marketing Moderno 

e Marketing Contemporâneo, cada um possuindo autores principais que foram referenciados, 

ás vezes tendo penetração também em outro tema. Alguns autores são utilizados ao longo do 

trabalho como âncoras para a contextualização de cada momento específico. São eles: Burrel 

(2007), Blümelhuber (2007), Canevacci (2009), Cardoso e Fossá (2008), Di Nallo (1999), 

Gerken (1994), Luhmann (2005) e Postma (1998).  

O primeiro capítulo se inicia com as definições para os tempos atuais elaboradas por 

grandes pensadores como Featherstone (1991), Giddens (1991), Lipovetsky (2004 e 2005) e 

Bauman (2004). Para falar de Manifestações do Indivíduo utilizou-se de referências a 

Canevacci (2005, 2007 e 2009), Di Nallo (1999), Perez (2009), e novamente Lipovetsky 
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(2005 e 2007) e Bauman (2004). No tópico sobre Consumo, segue-se com Featherstone 

(1991), Di Nallo (1999), Lipovetsky (2005 e 2007) e Perez (2007 e 2009), somados a 

McCracken (2003), Campbell e Barbosa (2006), Campbell (2001), Bauman (2008), Sá 

(2010), Perez e Trindade (2009), Pinheiro (2007) e Morace (2004). No trecho dedicado a 

Fetiche utilizou-se novamente material de Canevacci (2008), bem como Perniola (2005), 

Fontenelle (2006) e o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2008). A discussão sobre 

Comunicação é conduzida pela produção de Luhmann (2005) e Perez e Bairon (2002), com 

contribuições de Di Nallo (1999) e Perez (2009). No tópico Interatividade, o referencial é 

Murer (2002), Limeira (2007), Levy (1999), Lovelock e Wright (2004), e Zenone e Buairide 

(2002).  

No capítulo sobre o Marketing Moderno, na parte sobre Comunicação e Marketing 

utilizou-se de livros de Kotler e Keller (2006), Kotler e Armstrong (2007), Perez e Bairon 

(2002), e Costa e Crescitelli (2007), entre outros. Os principais autores referenciados em 

Marketing Cultural foram Machado Neto (2005) e Tavares (2003), Fischer (2002) e Amadeu 

(2004). Em Eventos o destaque maior é de Silva (2005), contanto também com Aaker (2007), 

Kotler e Keller (2006), Costa e Crescitelli (2007), Fischer (2002), Las Casas (2006) e o artigo 

de Soares e Pereira (2007). Para tratar do tópico Marketing Interativo e Digital, os autores 

citados em Interatividade são resgatados, como não poderia deixar de ser. A eles se juntam 

Ogden (2004), Bretzke (2000) e Chleba (2000), entre outros. 

Já no capítulo dedicado ao Marketing Contemporâneo, os autores que se servem para 

desconstruir os conceitos de target e fidelidade são Perez (2009), Di Nallo (1999) e uma 

citação de Gerken (1996), e para construir um novo paradigma são novamente Gerken (1996) 

e Di Nallo (1999). Em se tratando de expressão da Marca na atualidade, referenciam-se 

Semprini (2010), Lindstrom (2007), Perez (2004, 2007 e 2009), Aaker (1996 e 2007), Pinho 

(1996) e Perez e Bairon (2002). Para conectar fazer uma conexão emocional e sensorial da 

Marca, utilizou-se, principalmente, o material de Lindstrom (2007) e Gobé (2002), com 

inserções de Zozzoli (2010), completando o referencial teórico do trabalho. 

Após realizada pesquisa bibliográfica, decidiu-se por realizar estudo de caso 

comprobatório. Para delinear e direcionar o estudo, foi utilizado o protocolo de Robert Yin 

(2001), adaptado aos conteúdos e necessidades específicas deste trabalho.  

Buscou-se identificar os critérios para a relevância do estudo e escolha do caso. Com o 

aumento significativo de interesse e da participação que as empresas vêm demonstrando no 

mercado cultural na última década, estudos relacionados ao tema Eventos de Marketing têm 
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sido cada vez mais presente na academia e no mercado. Sendo assim, a utilização de estudo 

de caso bem sucedido no mercado como método de procedimento de pesquisa parece ser 

escolha adequada para agregar informações e comprovar as teorias propostas.  

Deste modo, para atingir o objetivo principal do trabalho, será adotado o estudo de 

caso de abordagem exploratório e de natureza qualitativa, no qual o objeto de estudo será uma 

Marca, a Skol, líder do mercado cervejeiro, com a análise de algumas de suas diversas 

atuações de Marketing em Eventos culturais de detenção da Marca. A seleção desta Marca 

obedece a determinados critérios de seleção e relevância, e parece oportuna a escolha como 

base de estudo, pois a multiplicidade, a continuidade das ações, a expansão e os resultados 

obtidos, indica a Marca como caso revelador de mercado. 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida (...) quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os Eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2001, p. 

10) 

 

Baseando-se na fundamentação teórica e refletindo sobre o caso, chegou-se a algumas 

hipóteses para direcionar o estudo. São elas: 

1- São pessoas jovens que freqüentam os Eventos Skol; 

2- Quem frequenta os Eventos Skol tende a ter uma opinião positiva desta Marca; 

3- Quanto mais vezes a pessoa participou de Eventos Skol, mais positiva é sua opinião 

sobre os Eventos e sobre a própria Marca; 

4- Participantes do Skol Sensation tende a ter vínculo mais afetivo com os Eventos, e 

opinião mais positiva sobre eles, bem como da Marca. 

 

Outro diferenciador e motivador da escolha por estudo de caso é a sua capacidade de 

lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações – além das que podem estar disponíveis no estudo histórico convencional. 

Yin (2005) contesta os preconceitos sempre trazidos à discussão por pesquisadores e 

estudiosos como a falta do rigor de pesquisa de estudos de caso e a pouca base para fazer uma 

generalização científica, uma vez que estudos de caso, da mesma forma que experimentos, 

são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos. O autor, então, 

ressalta que estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente a qual envolve, desde a 

lógica do planejamento, até as técnicas de coleta de dados e abordagens específicas para 

análise dos mesmos. 
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De fato o estudo de caso é um mergulho em um objeto para encontrar parâmetros para 

solucionar o problema deste e, por ventura, de outros objetos semelhantes. Deve-se entender, 

porém, que não necessariamente porque são aspectos semelhantes que as soluções poderão ser 

idênticas. Questões e problemas idênticos têm significados distintos para indivíduos distintos 

(GOLDENBERG, 2007). 

Conforme Yin (2205), existem quatro possíveis tipos de estudos de caso elaborados 

através do cruzamento de duas variáveis: número de casos a serem estudados (único ou 

múltilpos) e unidades de análises (única ou múltipla, chamadas de holístico ou incorporados, 

respectivamente). O trabalho em questão deverá se enquadrar no terceiro tipo, ou seja, estudo 

de caso único com unidade de análise múltipla, por se tratar da análise em profundidade de 

dois Eventos de uma mesma Marca. O autor afirma que a escolha por caso único é apropriada 

em alguns tipos de circunstâncias, quando esse caso tem condição de confirmar, contestar e 

estender a teoria envolvida no trabalho. 

Na busca por informação é de extrema importância a utilização de algumas fontes para 

obtenção de dados. Por objetivar ser um estudo em profundidade, buscou a mais vasta 

quantidade de dados possível, que trouxeram algum esclarecimento ao problema de pesquisa, 

sendo esta a fase exploratória da pesquisa. Para obter dados específicos para o estudo de caso, 

pesquisou-se material fornecido por sites institucionais (da empresa, da Marca e dos Eventos). 

Ainda foram analisadas divulgações na mídia, através da publicidade, para dar maior 

credibilidade e comprovar seu sucesso. Todos estes são dados secundários, pois são 

fornecidos por outra entidade que não o pesquisador, sobre os quais foi feita análise de 

conteúdo e ressonância, apresentada ao longo da descrição de cada Evento. Estes dados 

constituem a descrição do caso, que focou os Eventos nomeados Skol Beats e Skol Sensation, 

sendo apresentados ano a ano. 

As referências durante a descrição do caso, em sua maioria proveniente de sites 

institucionais e uma enormidade de jornais, revistas e sites que publicaram artigos sobre os 

Eventos estudados, que estão no Clipping, apresentado no Apêndice 1. 

Os dados primários são aqueles que não foram antes coletados, portanto são coletados 

com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento (Mattar, 

2006). Para o autor, os dados primários podem ser coletados através de dois meios básicos: a 

observação e a comunicação. O método de comunicação consiste no questionamento, verbal 

ou escrito, de indivíduo(s) de interesse, ou grupo de interesse, para a obtenção do dado 
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desejado, que será fornecido por declaração, verbal ou escrita, do próprio(s) indivíduo(s) 

interrogado(s), segundo Mattar (2006). 

Sendo assim, num segundo momento realizou-se a fase de coleta de dados primários 

pelo método da comunicação, que se deu em duas etapas. A primeira etapa se caracterizou por 

questionários eletrônicos a todos que se propusessem a responder, e a segunda pela entrevista 

com um consultor da empresa para assuntos de Marketing, focando a visão geral e histórica 

das atuações estudadas e levantando objetivos e resultados da empresa. 

Para realizar o questionário, levando em consideração a difícil acessibilidade aos 

elementos da população e a escassa disponibilidade de tempo e recursos, optou-se por utilizar 

uma forma não probabilística para seleção da amostra: a amostra por conveniência 

(MATTAR, 2006). Apesar de ser consenso entre autores que não é representativa da 

população, pode ser usada com êxito em situações nas quais seja mais importante captar 

idéias gerais e identificar aspectos críticos, sendo úteis em estudos exploratórios, como é o 

caso da presente dissertação. Neste tipo de amostragem são selecionados alguns elementos da 

população de forma simples, por conveniência do pesquisador, ou seja, tomam-se como 

amostra os elementos da população que estão mais disponíveis. No caso deste trabalho, os 

elementos foram contatados através de email, dos sites de relacionamento e comunidades 

virtuais relacionados ao objeto de estudo, portanto também pode ser considerada uma auto-

seleção dos indivíduos, que respondem ao questionário por vontade própria, e não é 

controlável pelo pesquisador. 

O questionário ficou online entre 16 de janeiro e 16 fevereiro do ano de 2011 e teve 

perguntas fechadas de múltipla escolha e abertas, o que o torna instrumento de um método 

semi-estruturado, pois mistura características do método estruturado (perguntas iguais, na 

mesma ordem e com as mesmas opções de respostas) e do não estruturado (no qual há maior 

flexibilidade e os respondentes têm liberdade para se expressar livremente), segundo Mattar 

(2006).  

A intenção do questionário estava focada em identificar motivações e impressões dos 

participantes dos Eventos da Skol em estudo, com perguntas abertas específicas sobre estes 

pontos, bem como identificar a diversidade dos participantes em termos de idade e 

comportamentos, através das perguntas sobre preferências de lazer e ritmos musicais. Apesar 

deste foco, não se direcionou apenas a estes, pois havia também a intenção de identificar a 

real existência do indivíduo múltiplo, o que poderia ser feito pela análise de qualquer 

indivíduo da população mundial. Assim, o questionário conteve perguntas sobre 
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características demográficas, comportamentais e psicológicas. Para melhor apreciação, tal 

questionário está como Apêndice 2, ao final do trabalho. 

A divulgação do questionário foi feita por email para a lista de contatos da 

pesquisadora, com pedido para que fosse repassado a outros contatos; também por divulgação 

no Orkut, para contatos pessoais e em comunidades relacionadas ao tema ou à Marca 

estudada; e ainda numa página criada no Facebook. Houveram pessoas que utilizaram o 

Twitter para divulgar a seus seguidores. 

Após a coleta dos dados, partiu-se para o processamento dos mesmos, que compreende 

os passos necessários para transformar os dados brutos coletados em informações (dados 

processados) que permitem a realização das análises e interpretações (MATTAR, 2006). Para 

análise das perguntas abertas, foi feita tabulação por palavras-chave, dispondo os dados em 

tabelas e fazendo contagem do número de aparições das palavras selecionadas, o que 

transforma os dados em quantitativos e passíveis de análise gráfica, ou seja, fazer a tabulação 

significa organizar os dados em tabelas, para serem analisados por processo e técnica de 

análise estatística. A tabulação foi feita através do agrupamento por similaridade. 

Mattar (2006) cita o passo de codificação das questões abertas como o procedimento 

técnico pelo qual os dados são categorizados, meio pelo qual os dados brutos são 

transformados em números, que podem ser contados e tabulados. Para o autor, este 

procedimento consiste em codificar as respostas verbais dadas pelos respondentes durante a 

entrevista, o que pode ser feito ao término da aplicação do questionário e, a partir das 

verificações das respostas, construir o esquema de codificação. Mattar (2006) ainda ressalta 

que assim que os dados estiverem digitados e armazenados no banco de dados e antes de 

iniciar a tabulação/ processamento, faz-se necessária a realização da depuração dos dados de 

possíveis erros e inconsistências que não tenham sido percebidos, e o possível descarte do 

dado. No caso presente neste trabalho, não houve descarte, mas algumas incoerências foram 

reconsideradas, além de realizada a regularização das “não respostas” (omissões ou utilização 

de verbetes com este significado). 

Seguindo os passos e indicações de Mattar (2006), os dados obtidos no questionário 

foram introduzidos nas planilhas e, com eles, utilizando o programa estatístico MINITAB 14 

(MNTB 25431), foram elaborados gráficos para facilitar sua interpretação e análise dos 

resultados da pesquisa. Primeiramente se apresenta uma análise geral, considerando todos os 

respondentes, fazendo a interpretação de cada pergunta separadamente. Neste momento, além 

do direcionamento feito pelas hipóteses, procura-se identificar o comportamento múltiplo do 
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indivíduo contemporâneo. Num segundo momento, correlaciona-se as variáveis e, em 

seguida, seleciona-se apenas os respondentes que indicaram ter ido a algum Evento Skol, pois 

é nestes que o trabalho se foca. 

Por fim, foi realizada entrevista com Sr. Pierre Cohen, consultor de Marketing de 

grandes empresas brasileiras como Ambev, Natura, Globo e Editora Abril, e professor na pós-

graduação da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo (ECA - USP) e da 

Miami AD School (na Flórida, EUA). 

Foi desenvolvido previamente roteiro detalhado, para estruturar as questões da 

entrevista, semi-estruturada e em profundidade. Foram formuladas 16 questões com foco no 

objeto de estudo, permeando informações sobre desenvolvimento, evolução, formas de 

avaliação e projetos futuros. Tais questões foram enviadas ao entrevistado previamente. A 

entrevista de fato foi realizada no dia 28 de fevereiro de 2010, no escritório do entrevistado, 

tendo sido gravada com equipamento de áudio e transcrita na íntegra, podendo ser encontrada 

no Apêndice 4. 

A entrevista foi utilizada para conhecer mais a fundo os objetivos e estratégias da 

empresa, com o objetivo de fortalecer e fortificar a teoria e os fatos constatados. Assim, foi 

utilizada como complementação para a discussão do caso, momento em que também se 

ressalta alguns comentário dos respondentes do questionário. 

Contudo, para realizar a análise do caso, estes procedimentos não seriam suficientes 

para alcançar o objetivo da pesquisa, e por se tratar de um fenômeno atual dentro de um 

contexto de vida real, onde as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidas. Caracteriza-se uma situação em que múltiplas fontes de evidências podem ser 

usadas, e por esta razão optou-se pelo pluralismo metodológico, defendido por Canevacci 

(2008). 

Para Goldenberg (2007), os procedimentos normalmente utilizados são as entrevistas 

em profundidade e a observação participante, procedimentos estes que tiveram suas origens 

nas pesquisas antropológicas.  

Considera-se, então, que para estudar e entender as relações de consumo é 

fundamental que certas experiências sejam vivenciadas, ambientes sejam visitados e 

explorados profundamente. Canevacci (2009, p. 03) aponta que “para entender esse tipo de 

metrópole comunicacional você tem de estudar, fazer pesquisa e também transformar esses 

lugares do consumo, ou seja, ser também ator desses processos”. O autor atesta a necessidade 

da interação das pessoas no espaço. Pára de se acreditar na não co-ação do indivíduo e 
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começa-se a entender que este influencia na forma de entender e de acontecerem os fatos 

sociais. 

Diante disso, também se optou pela pesquisa com abordagem fenomenológica por ser 

a metodologia que proporcionaria maior contato com o objeto de estudo, possibilitando um 

profundo entendimento do mesmo. Segundo Goldenberg (2007), a abordagem 

fenomenológica busca descrever a visão daquele que vive a situação concreta. É a busca da 

compreensão do fenômeno através daquele que o vivenciou o Evento estudado. Tenta ver o 

mundo com os olhos dos atores sociais em relação ao que fazem, ao que sentem e a como as 

coisas acontecem. É realizado por meio de uma observação direta, analisando as formas de 

interagir. O objetivo é encontrar o significado da ação e documentá-la. 

Para que se conseguisse fazer as reflexões sobre os dados levantados com maior 

clareza e sensibilidade foi necessário utilizar fundamentos de outros procedimentos 

metodológicos, caracterizando assim o pluralismo metodológico, a transgressão do método 

quase que inevitável quando estudado aspectos plurais, conforme Canevacci (2008). Portanto, 

a análise dos dados do estudo de caso inclui observações pessoais da pesquisadora que esteve 

presente em alguns dos Eventos da Marca, partindo dos preceitos apresentados acima. 

Considerando que se deve lançar mão de todos os recursos disponíveis que possam 

auxiliar à compreensão do problema estudado, o trabalho tem como base a busca de 

informações quantitativas e qualitativas. Para Goldenberg (2007), esta integração tende a ser 

um caminho fecundo, tendo em vista que os limites de um método poderão ser 

contrabalançados pelo alcance de outro. 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador faça um 

cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados não são 

produto de um procedimento especifico ou de alguma situação particular. 

(GOLDENBERG, 2007, p.62) 

 

Finalmente, com dados consolidados e analisados, chegam-se às considerações finais 

com comparação dos resultados detectados e da proposição teórica, tendo em vista ressaltar 

conclusões substanciais sobre o tema e possíveis indicações sobre pesquisas futuras. 
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1. SOBRE A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

A contemporaneidade deixa para trás as fronteiras definidas claramente, as rotinas 

estáveis, as hierarquias, ou seja, dilui a segurança. O que se apresenta agora é uma condição 

na qual estruturas, padrões, escolhas e comportamentos não conseguem mais ser definidos 

precisamente, expõe Blümelhuber (2007). Os ritmos da mudança são acelerados e utilidade da 

habilidade é passageira. A ambigüidade que vivemos hoje nos diferentes níveis da nossa vida 

impede as certezas e a segurança de que os modernistas usufruíram. Segundo Perez (2009), o 

borramento de fronteiras é evidente. 

Entra uma nova Era agora caracterizada como reflexiva, líquida ou até hipermoderna, 

conforme pensadores como Featherstone (1991), Giddens (1991), Bauman (2004) e 

Lipovetsky (2005). Neste novo período histórico após a Modernidade: “A estabilidade se foi. 

O futuro é menos previsível.” (BLÜMELHUBER, 2007, p. 37). 

Num momento histórico em que a informação é virtual e, consequentemente, 

acelerada, o encontro de pessoas reveste-se de uma importância muito maior. Assim, 

discutem-se novas formas de manifestação, interação e comunicação entre os indivíduos na 

sociedade contemporânea. Neste contexto, a tecnologia digital, utilizada para a comunicação 

sem fronteiras, favorece a transformação profunda da metrópole, formando grandes áreas 

comunicacionais que competem e que desenvolvem uma transição. Canevacci (2009, p. 5) 

pontua que “agora com a metrópole comunicacional, é muito mais fluida a situação”. Essa 

fluidez é parte da experiência cultural e urbanística da contemporaneidade. A metrópole 

comunicacional é fundamentada na comunicação e na cultura, “instâncias” que abrigam 

valores, nas quais há espaço para transformações, e no momento em que se favorece esse tipo 

de mudança, libera-se uma enorme potencialidade “energética, psicocultural e, performática” 

(CANEVACCI, 2009, p.12). 

Diante do exposto, torna-se necessário um estudo sobre os tempos após a 

modernidade, que têm diferentes termos sendo relacionados a este período histórico atual. 

Algumas características particulares deste período são pertinentes ao objeto de estudo e, assim 

sendo, serão apresentados a seguir. É o caso das mudanças nas manifestações do indivíduo 

contemporâneo com relação ao consumo e relacionamento, e seus desdobramentos na 

comunicação e na interatividade. 
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1.1. PÓS-MODERNIDADE 

A História, como apropriação sistemática do passado, pode ajudar a modelar o futuro. 

O conhecimento sobre o passado pode ser um meio de romper com ele. O futuro deve ser 

visto essencialmente como aberto, embora com possibilidades futuras em mente. O 

mapeamento de futuros possíveis, desejáveis, disponíveis, se torna mais importante que 

mapear o passado. “O uso da história para fazer história é substancialmente um fenômeno da 

modernidade” (GIDDENS, 1991, p. 56). 

O primeiro termo encontrado para designar os tempos que estão se seguindo após a 

Modernidade é a simples agregação do prefixo “pós” ao termo anterior, designando algo que 

vem depois, uma quebra ou ruptura com o anterior. Surge o termo “Pós-Moderno”, definido 

por contraposição, de acordo com Featherstone (1991).  

Giddens (1991) reconhece que a fase de pós-modernidade significa a retirada das 

instituições da modernidade rumo a um novo e diferente tipo de ordem social. Refere-se, 

então, à pós-modernidade, como um período de nítida disparidade do passado, no qual nada 

pode ser conhecido com alguma certeza, já que os fundamentos preexistentes se revelam sem 

credibilidade. “Mesmo as noções mais firmemente apoiadas só podem ser vistas como válidas 

“em princípio” ou “até ulterior consideração”” (GIDDENS, 1991, p. 54). 

Em direção semelhante, Featherstone (1991) vê o pós-modernismo como um reflexo 

mecânico e reacionário das mudanças sociais ocorridas em decorrência da evolução do 

modernismo, questionando quando um termo passa a exprimir algo substancialmente 

diferente do termo do qual deriva. Assim, depara-se com o problema de uma definição 

adequada de pós-modernismo e se encontra uma confusão conceitual envolvendo noções 

como "perda de sentido do passado histórico", "cultura esquizóide", "cultura excrementícia", 

"substituição da realidade por imagens", "significantes desencadeados". “Pós-modernismo 

significa também o advento de uma cultura extremista que empurra a lógica do modernismo 

até seus mais extremos limites” (LIPOVETSKY, 2005, p. 83). 

O leque de campos intelectuais nos quais o termo "pós-modernismo" foi aplicado é 

bastante amplo, conforme Featherstone (1991), entre os quais estão: música, artes plásticas, 

literatura, cinema, fotografia, arquitetura, filosofia, antropologia, sociologia e até geografia. 

Poucos termos acadêmicos recentes desfrutaram tamanha popularidade. Featherstone (1991) 

aponta que isto ocorreu impulsionado por movimentos artísticos e atraiu um interesse público 

mais amplo por sua capacidade de expor uma sucessão de importantes transformações 
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culturais que estão ocorrendo nas sociedades contemporâneas, que precisam ser examinadas 

em termos de processos intra-sociais, inter-sociais e globais. 

Dentre as características centrais associadas ao pós-modernismo nas artes, 

apresentadas por Featherstone (1991), estão: a eliminação da fronteira entre arte e vida 

cotidiana; o fim da distinção hierárquica entre alta-cultura e cultura de massa/ popular; uma 

promiscuidade estilística, favorecendo o ecletismo e a mistura de códigos; paródia, ironia, 

diversão e celebração da "ausência de profundidade" da cultura; o declínio da originalidade e 

da genialidade do produtor artístico e a suposição de que a arte pode ser somente repetição. 

A era da pós-modernidade põe em destaque um ritmo de mudança nítido, com uma 

rapidez extrema. Segundo Giddens (1991) isto, talvez, seja a mais óbvia mudança e que 

permeia todas as esferas da sociedade humana. O caráter de rápida transformação da vida 

social contemporânea deriva, entre outras coisas, da complexa divisão de trabalho e do 

aproveitamento da produção para as necessidades humanas através da exploração industrial da 

natureza, conforme Giddens (1991). 

Uma segunda descontinuidade é o escopo da mudança, já que as áreas são 

interconectadas, ondas de transformação social penetram toda a superfície do globo 

(GIDDENS, 1991, p. 15). Outra característica que o autor aponta é que algumas formas 

sociais não existiam em períodos históricos precedentes. 

Para Lipovetsky (2005), a noção de pós-moderno remete a níveis e esferas de análise 

difíceis de coincidirem. O pós-moderno designa a passagem lenta e complexa para um novo 

tipo de sociedade, de cultura e de indivíduo que nasce no centro e no prolongamento da Era 

Moderna. Assim, estabelece o teor do modernismo e apreende a inversão lógica que aos 

poucos foi ocorrendo no século XX em benefício de uma supremacia cada vez mais nítida dos 

sistemas flexíveis e abertos. 

A nova lógica pós-moderna, segundo Lipovetsky (2005), tem como base rupturas e 

descontinuidades, que se apóiam na negação da tradição, e na cultura da novidade e da 

mudança. “O modernismo proíbe a estagnação, obriga a invenção ininterrupta e a fuga sempre 

para adiante” (LIPOVETSKY, 2005, p. 61). O inédito tornou-se o imperativo categórico. 

Lipovetsky (2005, p. 1) propõe que época pós-moderna “substitui, por toda a parte, a 

coerção pela comunicação, o proibido pelo prazer, o anônimo pelo sob medida, a reificação 

pela responsabilidade e tende a instituir um ambiente de proximidade e de solicitude 

liberado.”  
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As características básicas do modernismo podem ser resumidas como: 

reflexividade e autoconsciência estética; rejeição da estrutura narrativa em favor da 

simultaneidade e da montagem; exploração da natureza paradoxal, ambígua e 

indeterminada da realidade e rejeição da noção de uma personalidade integrada, em 

favor da ênfase no sujeito desestruturado e desumanizado. (FEATHERSTONE, 

1991, p. 30) 

 

Mas o pós-modernismo também é sincrético, existe nele a coabitação dos contrários, 

como afirma Lipovetsky (2005) ao apresentar: 

A Era pós-moderna se define pelo prolongamento e a generalização de uma das 

suas tendências constitutivas, o processo de personalização e, correlativamente, 

pela redução progressiva de sua outra tendência, que é o processo disciplinar 

(LIPOVETSKY, 2005, p. 91). 

 

Em outro patamar, Featherstone (1991) destaca que novas formas de tecnologia e 

informação fizeram a passagem de uma ordem social produtiva para uma reprodutiva, de 

modo a apagar a distinção entre realidade e aparência. O papel central da reprodução na "rede 

global descentralizada" do capitalismo multinacional contemporâneo resulta numa 

"prodigiosa expansão da cultura por todo o domínio social, a ponto de se poder dizer que tudo 

em nossa vida social (...) tornou-se 'cultural'" (JAMESON, 1984, p. 85-7, apud 

FEATHERSTONE, 1991, p. 32). 

Deve-se considerar o pós-modernismo em termos de um segundo "nível" da cultura, o 

que é muitas vezes chamado de "esfera cultural", e levar em conta os meios de transmissão e 

circulação junto a platéias e públicos, bem como o efeito retroalimentador da reação da 

platéia, conforme afirma Featherstone (1991).  

Featherstone (1991) aponta o surgimento do que de "novos intermediários culturais", 

que rapidamente fazem circular a informação entre áreas da cultura anteriormente isoladas, 

bem como o surgimento de novos canais de comunicação sob condições de crescente 

competição. 

Featherstone (1991) propõe que para entender a produção e a interpretação social da 

experiência da pós-modernidade, é preciso reservar um lugar para o papel dos intermediários 

culturais, sejam os já existentes ou os novos, que têm interesse em educar públicos. O autor 

segue propondo ser possível fazer o mesmo paralelo a respeito de outras duas características 

da cultura pós-moderna: a transformação da realidade em imagens e a fragmentação do tempo 

numa série de presentes perpétuos. Uma sociedade imediatista, em que o tempo importa mais 

do que o espaço, mesmo porque esse espaço será preenchido apenas transitoriamente. 
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Giddens (1991, p. 21) sugere que a pós-modernidade é multidimensional e deve-se, 

então, olhar como as instituições modernas tornaram-se situadas no tempo e espaço para 

identificar alguns traços distintivos da modernidade com um todo. Tem-se que dar conta do 

extremo dinamismo e do escopo globalizante das instituições modernas e explicar a natureza 

de suas descontinuidades em relação às culturas tradicionais. 

O dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do espaço e de sua 

recombinação em formas que permitem o zoneamento tempo-espacial preciso da 

vida social; do desencaixe dos sistemas sociais; e da ordenação e reordenação 

reflexiva das relações sociais à luz das contínuas entradas de conhecimento 

afetando as ações de indivíduos e grupos. (GIDDENS, 1991, p. 25) 

 

Por desencaixe o autor se refere ao deslocamento das relações sociais de contextos 

locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço. 

Giddens (1991) coloca que não é uma questão de não existir um mundo social estável a ser 

conhecido, mas de que o conhecimento deste mundo contribui para seu caráter instável ou 

mutável. 

Lipovetsky (2005) concorda que a sociedade está fragmentada: não tem mais 

característica homogênea e se apresenta com uma articulação complexa em ordens distintas, 

que apresentam ritmos diferentes de mudança. Por obedecerem a normas diferentes, 

justificam comportamentos diferentes e até mesmo opostos, sendo responsáveis por diversas 

contradições da sociedade. 

A abertura dos pontos de referência sociais, segundo Lipovetsky (2005), pode ser 

considerada como a legitimação de todos os modos de vida, a conquista da identidade pessoal, 

e o apetite de personalidade até seu termo narcísico. Houve, então, uma transformação do 

público devido ao hedonismo, que se tornou o valor central da cultura pós-moderna, em que o 

prazer e o estímulo dos sentidos se tornam os valores dominantes na vida comum, para 

Lipovetsky (2005). 

O pós-modernismo é percebido como um aprofundamento das tendências do 

modernismo, com o desejo, o instintivo e o prazer liberados e exacerbados para levar a lógica 

modernista a suas últimas conseqüências (Bell, 1980, apud FEATHERSTONE, 1991). 

Lipovetsky (2005) corrobora, apresentando que no pós-modernismo os valores são baseados 

na exaltação do eu, na autenticidade e no prazer. Viver com o máximo de intensidade o 

desregramento de todos os sentidos. Seguir os próprios impulsos e a própria imaginação, 

ampliando o campo das experiências.  
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A cultura pós-modernista é, por excelência, uma cultura que tem por centro o eu e seu 

culto à paixão. Os valores hedonistas emergem e encorajam o indivíduo pós-moderno a 

aproveitar a vida, a ceder aos impulsos. Segundo Lipovetsky (2005), a sociedade, então, se 

torna fortemente presa ao culto do consumismo e do prazer.  

Para Lipovetsky (2005) o pós-modernismo é vetor da individualização, da circulação 

da cultura, e instrumento de exploração de novos materiais, novos significados e novas 

combinações. 

O pós-modernismo, de acordo com Featherstone (1991), é relevante para um leque 

amplo de práticas e disciplinas nas humanidades e ciências sociais porque dirige nossa 

atenção para mudanças que vêm ocorrendo na cultura contemporânea. Essas mudanças podem 

ser compreendidas em campos artísticos, intelectuais e acadêmicos:  

• na esfera cultural mais ampla, envolvendo os modos de produção, consumo e 

circulação de bens simbólicos, que podem ser relacionados com as mudanças nas 

interdependências entre grupos e frações de classe nos níveis intra-social e inter-

social;  

• nas práticas e experiências cotidianas de diferentes grupos, que usam de significação 

de diferentes maneiras e desenvolvem novos meios de orientação e estruturas de 

identidade. 

 

1.1.1. Hipermodernidade 

Featherstone (1991, p. 21) já anuncia que "o pós-modernismo está morto" e "a onda 

agora é o pós-pós-modernismo". Segundo Lipovetsky (2004), fazia-se necessário um novo 

termo para descrever o que estava acontecendo nas sociedades, agora Marcadas pela 

acentuação de tudo e em todos os aspectos. Uma modernidade elevada à potência superlativa, 

agora sem freios institucionais ou ideológicos para os valores individualistas e de consumo. 

Surge, então, a hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004). 

Nesta Era tudo é elevado à potência superlativa, colocado no extremo, no excesso, na 

maximização. Marcada pela hipercirculação de capital e de informações, com grandes 

mudanças tecnológicas e o dilúvio de fluxos numéricos da internet: “milhões de sites, bilhões 

de páginas, trilhões de caracteres, que dobram a cada ano” (LIPOVETSKY, 2004, p. 55); as 

multidões atulhadas em aglomerações urbanas e megalópoles superpovoadas, as multidões 

nos shows, as multidões que consomem um mesmo produto; frenesi consumista que chega ao 

hiperconsumismo; e o hiperindividualismo. 
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A hipermodernidade de Lipovetsky (2004) permite que o domínio do consumo se 

estenda ao máximo, com todas as tecnologias de transmissão de informação existentes. 

Assim, os indivíduos se encontram livres, capazes de exercer o livre arbítrio, de se 

informarem, de escolherem os seus próprios sistemas ideológicos. 

Os indivíduos hipermodernos são ao mesmo tempo mais informados e mais 

desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos ideológicos e mais tributários 

das modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, mais 

céticos e menos profundos (LIPOVETSKY, 2004, p. 28). 

 

A hipermodernidade se mostra paradoxal na medida em que é dupla: valoriza a 

autonomia (maior tomada de responsabilidade) e aumenta a independência (maior 

desregramento). De um lado o compromisso de se auto-controlar, de outro, o deixar-se levar. 

A sociedade hipermoderna é a sociedade da hipervalorização das sensações íntimas, do 

hipernarcisismo. 

O mundo do consumo parece estar avançando cada vez mais na vida da sociedade 

hipermoderna. Um consumo emocional e por indivíduos preocupados antes de tudo com a 

própria saúde e segurança, pois o hedonismo individualista favorece um relativismo 

desmedido. 

As operações e os intercâmbios se aceleram, o tempo é escasso, o presente se faz 

extremamente importante. Tudo se renova a cada instante, tudo deve ser mais rápido, mais 

novo e mais eficiente. A sociedade hipermoderna caracteriza-se pela hipereconomia de 

tempo: as pessoas buscam fazer o máximo no menor tempo possível. 

Lipovetsky (2004) elucubra que no centro do novo arranjo do regime do tempo social 

vê-se que quanto mais depressa se vai, menos tempo se tem. Foram-se a ociosidade, a 

contemplação, o relaxamento: o que importa é a auto-superação, a vida em fluxo nervoso, 

acelerado. Não há escolha senão evoluir, acelerar para não ser ultrapassado pela “evolução”. 

 

1.1.2. Modernidade Líquida 

Bauman (2004) trata os tempos atuais pelo termo “Modernidade Líquida”. Líquida por 

apresentar as principais particularidades dos fluídos: a inconstância e a maleabilidade. Para 

Bauman (2004), esse período é Marcado pela flexibilização das organizações sociais, o 

comportamento humano tende a ter sua forma cambiada com a frequência e a rapidez do 

contexto. 
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O autor define Modernidade Líquida como um momento em que a sociedade 

experimenta transformações de processos. Ocorre o enfraquecimento dos sistemas de proteção 

às intempéries da vida, gerando um permanente ambiente de incertezas, e colocando a 

responsabilidade por eventuais fracassos no plano individual.  

Como conseqüência, tem-se transformações sociais aceleradas, nas quais ocorrem as 

dissoluções dos laços afetivos e sociais, que explicita um tempo de desapego e 

provisoriedade. Não há compromisso com a idéia de permanência e durabilidade. O que 

também leva ao fim da perspectiva de planejamento a longo prazo.  

No plano individual, Bauman (2004) identifica a metamorfose do cidadão, de sujeito 

de direitos em indivíduo em busca de afirmação no espaço social, e um processo de 

individualização do ser. Conciliar esse individualismo com os interesses coletivos é um 

desafio para o mundo contemporâneo, pois as instituições e valores do passado, elos que 

entrelaçavam os projetos individuais aos coletivos, são referências estranhas à fase líquida da 

modernidade. 

Fluidez, maleabilidade, flexibilidade e a capacidade de moldar-se em relação a 

infinitas estruturas também são características que o estado liquefeito da sociedade conferirá 

ao campo dos relacionamentos humanos. Relacionamentos voláteis e fluidos que remetem a 

uma sensação de leveza e descompromisso, muitas vezes associada à liberdade individual.  

O comportamento das pessoas nos tempos líquidos também é instável, maleável, 

flexível, fluido. Um comportamento igualmente líquido, afirma Bauman (2004).  

 

1.2. MANIFESTAÇÕES DO INDIVÍDUO 

Conforme argumenta Foucault (1986, apud FEATHERSTONE, 1991) o homem 

moderno era o homem que constantemente tenta inventar a si próprio. No pós-modernismo, é 

possível fazer proposições de alcance mais amplo. 

Di Nallo (1999, p. 155) corrobora e articula que a transformação da sociedade 

moderna foi lida como a liberação das relações e dos papéis prescritos. Agora, com a 

passagem para a sociedade contemporânea pode ser traduzida como a relativização do papel 

econômico-ocupacional no processo de construção e manutenção da identidade do sujeito. 

Com a passagem para o pós-moderno emerge uma nova flexibilidade e uma realidade cada 

vez mais multíplice. “Multiplicação dos códigos e dos modelos culturais, ou seja, uma 

pluralização dos diferentes âmbitos sociais” (DI NALLO, 1999, p. 158). 
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Na crescente complexidade que caracteriza o desenvolvimento da sociedade 

contemporânea, o processo de diferenciação simbólica é a origem de profundas e importantes 

mudanças na dimensão existencial do indivíduo, pontua Di Nallo (1999).  

Nas dimensões atuais, cultura e comunicação firmam processo relacionado à 

intervenção na luta dos signos e símbolos, em que o indivíduo se amplia e se multiplica, e que 

tem na seletividade da informação um elemento importante. O jeito de vestir-se, de fazer 

música, de utilizar o corpo, de construir por meio de formas culturais toma proporções 

inegáveis (CANEVACCI, 2005). Segundo o autor, são diferença de estilos, baseados em 

comportamentos multifacetados, que transformaram profundamente os manifestos pessoais. 

Tais comportamentos fazem surgir o que talvez sejam as mais complexas questões na 

contemporaneidade. Assim, as manifestações do indivíduo se tornam assuntos em pauta. 

Para Di Nallo (1999, p. 165), a pluralização dos universos de significados conseqüente 

ao processo de diferenciação social traz a impossibilidade das escolhas. A complexidade do 

ambiente social tem reflexo no sujeito, que também se torna complexo e em infinita 

construção de sua identidade, cujos resultados são sempre provisórios. 

Lipovetsky (2005) expõe que agora o ser humano está aberto às novidades e apto a 

mudar seu modo de vida sem resistência, pois se tornou cinético. A identidade agora é móvel 

e flutuante, passageira, segundo Perez (2009): “Personalidades múltiplas, limiares, boas e 

más, contraditórias, mas tão familiares...” (PEREZ, 2009, p. 2).  

Di Nallo (1999) apresenta que, em contraposição ao que acontecia na sociedade 

industrial, na qual qualidades como firmeza, estabilidade e solidez eram possíveis e 

consideradas de caráter prático, no sistema social contemporâneo e complexo as 

características que são solicitadas ao indivíduo são flexibilidade, versatilidade, adaptabilidade 

e mutabilidade.  

...uma problemática da identidade individual: não se pode dispor de um critério 

duradouro para a própria autoconservação, porque é justamente a complexa e 

constante articulação do sistema que induz a elaborar critérios de seleção diferentes 

no passar do tempo (DI NALLO, 1999, p. 158). 

 

O antropólogo italiano Canevacci (2007) cunhou o conceito de multivíduo para definir 

o homem contemporâneo, que não é mais “indi” de indivisível, mas “multi” de múltiplo e 

complexo, fugidio e fugaz. Não há mais uma única identidade, mas identidades no plural.  

Canevacci (2009) fala sobre o desafio do homem atual de inventar constantemente o 

presente, integrar o local com o global e habitar identidades múltiplas. A relação 

indivíduo/indivisível traz o questionamento se o indivíduo tem uma identidade, isto é, se ele é 
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sempre igual, mesmo que num contexto diferente. Ter esta característica é o grande desafio do 

ser humano na atualidade. O autor defende ainda que o plural do eu não é nós, é “eus”. Uma 

multiplicidade de “eus” no indivíduo. Essa condição múltipla favorece a proliferação dos 

“eus”, que desenvolve um tipo de identidade fluida e pluralizada. É uma pluralização da 

individualidade, que o autor chama de “multivíduo”. Significa que um sujeito tem uma 

multidão de “eus” na própria subjetividade, uma multiplicidade de identidades. O indivíduo 

contemporâneo tem a possibilidade de co-habitar, construindo novas identidades, flexíveis e 

plurais (CANEVACCI, 2009). A identidade passa a não ser um fato adquirido e torna-se 

objeto de busca freqüente e difícil. O homem contemporâneo parece estar destinado à busca 

incessante de si mesmo. 

Di Nallo (1999, p. 172) corrobora: “(...) a identidade individual apresenta-se como 

mutável e contraditória”. Para Perez (2009), o homem contemporâneo, além de múltiplo, é 

mutável e metamórfico, com a rapidez que o mundo digital proporciona: 

Personagens que revelam um ator versátil, que se amolda com facilidade, sempre 

pronto e aberto ao câmbio e à inconstância. Personagens que abrigam em seu 

interior infinitas imagens sociais, passageiras, efêmeras. Fragmentos que não 

tardam em se dissolver. (PEREZ, 2009, p. 3) 

 

Caso que exemplifica muito bem a multiplicidade e transitoriedade da identidade é a 

cantora pop Madonna. A cada novo ano ou novo lançamento de disco, um novo estilo 

musical, um novo comportamento, uma nova personalidade. A figura 1 apresenta algumas das 

mais recentes mudanças da super star. 

 
Figura 1: A multiplicidade identitária de Madonna. 

Fonte: montagem da autora. 
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Para Di Nallo (1999, p. 161), a pluralidade e a mutabilidade da identidade tornam-se 

características indispensáveis para o bom êxito do indivíduo nos processos de interação social 

no qual sempre está envolvido, e também para permitir o indivíduo vivenciar as inúmeras 

possibilidades disponíveis, até mesmo os excessos. 

Detecta-se a existência de uma multidão muito móvel, difícil de focalizar e de 

interpretar. Segundo Bauman (2004) na multidão urbana não estão mais indivíduos num 

mesmo espaço, e sim uma massa sem forma em que se dissolve a individualidade.  

Nesses locais sociais desenvolvem-se diferentes tipos de relação entre a 

individualidade e o conceito de sociedade, assim, o comportamento contemporâneo passa a se 

basear em dimensões mais performáticas. Tem-se de transformar os lugares, ser também ator 

dos processos. “Em grande parte, o que a comunicação contemporânea está favorecendo é que 

o público seja parte constitutiva da obra e que possa representar a sua própria história, o seu 

próprio conto, a sua própria imaginação” (CANEVACCI, 2009, p.5). O autor pontua que isso 

transforma, também, o conceito de espectador, que vem agora a ser “espect-ator”, uma 

mistura daquele que assiste e também participa. É a coparticipação do público, que não é mais 

passivo, mas é parte constitutiva da obra, com capacidade de absorver, entender e interagir, e 

às vezes modificar.  

Lipovetsky (1989, apud DI NALLO, 1999) afirmou que nas obras de arte futuras, a 

cultura seria aberta. Não mais se contemplaria um objeto afastado, e sim o observador se 

encontraria no interior do espaço, com muitos artistas se dedicando a administrar espaços 

abertos, curvos ou polissensoriais, nos quais o observador irá imergir. Coloca-se o espectador 

no centro do quadro, liquefazendo as rigidezes e afirmando a idiossincrasia do indivíduo. 

Indeterminada e modificável, a obra passa a estabelecer uma participação sistemática, 

já que o observador agora é dinamizado, um ponto de referência móvel. Assim é chamado a 

colaborar com a obra e se torna um “co-criador” (LIPOVETSKY, 2005, p. 80). 

A conseqüência é o desaparecimento da contemplação estética e da interpretação 

racional, deixando aflorar as sensações causadas pelo imediatismo e a simultaneidade da 

contemplação e da ação. Para Lipovetsky (2005), ao mergulhar o espectador em um universo 

de sensações, de tensões e de desorientação, aparece uma cultura à base de dramatização, de 

emoção e de estímulos constantes. Mas Lipovetsky (2005) faz a ressalva que a arte pós-

moderna não se desfaz da função de comunicar, mas a personaliza, criando regras e 

mensagens sob medida, e pulveriza o público, já disseminado e instável. 
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Lipovetsky (2007) também teoriza que o significado de alegria foi redescoberto pelo 

homem atual, que agora presta culto às sensações imediatas, aos prazeres do corpo e dos 

sentidos, às volúpias do presente. Isto se traduz em um retorno e aprofundamento do carpe 

diem (expressão em latim que significa “colha o dia” ou, melhor dizendo, “aproveite o 

momento”). De acordo com as reflexões do autor, a nova ordem cultural da 

contemporaneidade valoriza os laços emocionais e sentimentais, as trocas íntimas entre as 

pessoas e a proximidade comunicacional com o outro. As relações afetivas não são 

valorizadas apenas porque as identificamos a uma vida rica em emoções e sentido, mas 

também porque nos permite realizar uma das aspirações mais profundas dos seres: ser 

reconhecido como uma “subjetividade insubstituível” (LIPOVETSKY, 2007, p. 247). 

Lipovetsky (2005) acredita que ocorreu uma acentuação das singularidades e a 

personalização sem precedentes dos indivíduos. Neste panorama, as identidades estão à 

disposição do consumidor. Ser é, para aqueles que podem, consumir. Ter é ser e ser é estar, 

segundo Bauman (2004). Segundo Lipovetsky (2005), não há ponto de referência mais crucial 

do que o consumismo para caracterizar a sociedade e o indivíduo pós-modernos. 

 

1.2.1. Consumo 

Uma mudança aparentemente simples na perspectiva para análise de mercado vem 

sendo sinalizada por inúmeros autores: agora no centro das atenções não mais está somente o 

consumidor, a ele foi adicionado estudos sobre o consumo, como entidade existente 

independente daquele. 

O consumo contemporâneo influenciou momentos históricos conforme ele se moveu 

do século XVI aos dias atuais. As características atuais do consumo são resultado de vários 

séculos de profunda mudança social, econômica e cultural, de acordo com McCracken (2003), 

o que abrange diversos tópicos, incluindo novas categorias de bens; novos tempos, lugares e 

padrões de compra; novas técnicas de Marketing; novas idéias sobre posse e materialismo; 

alterações nos grupos de referência, nos estilos de vida, na mobilidade de classe, nos padrões 

de difusão, no simbolismo dos produtos e nos padrões de tomada de decisão. 

Perez e Trindade (2009, p.1) expõem que “o estudo do consumo hoje envolve a 

necessidade de uma investigação interdisciplinar, complexa, que privilegia a confluência entre 

a comunicação e várias áreas do conhecimento”. A compreensão do comportamento de 

consumo é um campo de estudo de grande importância, não somente para o Marketing, como 

para muitas das ciências sociais, tornando-se um campo interdisciplinar em que confluem as 
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interpretações derivadas de perspectivas diferentes, nem sempre complementares ou 

concordantes, para Di Nallo (1999).  

Barbosa e Campbell (2006) concordam que o consumo tornou-se um campo de 

investigação complexo, que engloba várias atividades e atores. O atual campo dos estudos de 

consumo enfrenta múltiplas dificuldades para firmar proposições teóricas que dêem conta de 

todas as esferas do consumo: “Os processos, atividades e atores envolvidos são tão 

heterogêneos que as abordagens generalizantes não conseguem explicá-lo.” (BARBOSA e 

CAMPBELL, 2006, p. 28). 

Para Di Nallo (1999), nas bases da visão econômica do consumidor são colocadas 

motivações e condicionamentos derivados de abordagens de tipo psicológicos, sociológicos, 

antropológicos, que custam a se organizar em um quadro unitário. Assim, o que falta é uma 

consideração realmente interdisciplinar, que explique suas relações e proponha uma visão 

integrada na qual a característica multidisciplinar não seja uma simples soma de aquisições, 

mas uma perspectiva orgânica e integrada. 

Barbosa e Campbell (2006, p. 24-5) propõem que se deveria pensar “não em termos de 

consumo em oposição a produção, de compras em oposição a trabalho, de variáveis sociais 

em oposição a culturais e simbólicas, mas em todos esses fatores se relacionando no contexto 

do mundo contemporâneo.” Deste modo, refletem que é fundamental estudos que explorem as 

relações entre consumo, cultura, concepções de indivíduos, relações sociais, e formas de 

comunicação a que o consumo está ligado na contemporaneidade. 

McCracken (2003) encara a revolução do consumo como tendo modificado conceitos 

de tempo, espaço, sociedade, indivíduo, família e Estado; o que faz com que represente não 

somente uma mudança nos gostos, preferências e hábitos de compra, como uma alteração 

fundamental na cultura do mundo. Featherstone (1991, p. 38) defende que três linhas distintas 

regem o conceito de cultura do consumo:  

1. Econômica - concepção de que a cultura de consumo tem como premissa a 

expansão da produção capitalista de mercadorias, dando origem a uma 

acumulação de bens e vasta existência de locais de compra e consumo; 

2. Sociológica - a relação entre a satisfação proporcionada pelos bens e seu acesso 

socialmente estruturado é um jogo no qual a satisfação e o status dependem da 

exibição e da conservação das. Focaliza-se o fato de que as pessoas usam as 

mercadorias de forma a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais;  
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3. Psicológica - a questão dos prazeres emocionais do consumo. Os sonhos e desejos 

exaltados no imaginário cultural consumista e em locais específicos de consumo 

produzem diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos. 

 

Di Nallo (1999) corrobora com as colocações, pois sugere que se começa a levar em 

consideração diversos fatores, além dos econômicos, que influenciam o comportamento do 

consumidor. Em primeiro lugar, trata-se das influências da psicanálise na consideração das 

motivações, do comportamento humano em geral, e do consumidor em particular. Em 

seguida, das contribuições da sociologia para a compreensão do comportamento do 

consumidor podem ser consideradas principalmente em dois âmbitos: a diferenciação social e 

a identidade. 

Na sociedade contemporânea, segundo Barbosa e Campbell (2006), consumo é ao 

mesmo tempo um processo social (que diz respeito às múltiplas formas de provisão e acesso a 

bens e serviços), um mecanismo social (por ser produtor de sentido e de identidades), uma 

estratégia utilizada pelos grupos sociais (para definir direitos, estilos de vida e identidades), e 

uma categoria central na definição da sociedade contemporânea. 

São diversos contextos que podem colaborar no processo de decisão de compra, 

entretanto na sociedade contemporânea não é possível analisar somente as variáveis tangíveis, 

é preciso também compreender afetivamente o consumidor (SÁ, 2010), pois, conforme 

Campbell (2001), o processo de querer e desejar está na essência do fenômeno do 

consumismo contemporâneo. Não faz sentido, então, privar o consumidor da realização dos 

seus desejos, segundo Sá (2010). Com o aparecimento do consumidor hedonista essa 

proposição toma uma dimensão ainda maior. 

Campbell (2001) considera que o consumidor hedonista é aquele que necessita 

potencializar o prazer em suas experiências. Seu gozo pelo consumo não é meramente por 

produtos, mas por experiências prazerosas. Assim, Barbosa e Campbell (2006) afirmam que 

consumo na contemporaneidade é, antes de tudo, uma experiência, e Campbell (2001, p.90) 

descreve que “o prazer não é tanto um estado do ser quanto uma qualidade da experiência”. 

Esta constatação da autora foi muito bem ilustrada no filme “Delírio de Consumo de 

Becky Bloom” (cuja ilustração da capa pode ser observada na Figura 2), no qual a 

protagonista tem compulsividade por compras pelo simples prazer de exercer esta função na 

sociedade. 
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Figura 2: Prazer pelo consumismo. 

Fonte: foto da capa do filme “Delírios de Consumo de Becky Bloom”. 

 

Apresentar a compra como um prazer é a elevação do consumo, da arte de viver e 

emblema da felicidade moderna, para Lipovetsky (2007, p.31), que denomina como 

“consumo emocional” aquele em que o cliente é envolvido em experiências prazerosas, em 

ambientes que o estimulam. A sociedade do consumo possui uma abundância luxuriante de 

produtos, serviços e imagens, que induzem ao hedonismo, num ambiente eufórico de tentação 

e proximidade, conforme Lipovetsky (2005). Para Lipovestky (2005) a sociedade de consumo 

não pode se reduzir ao estímulo das necessidades e do hedonismo. Ela é inseparável da 

superabundância de informações, da cultura midiática de massa, da solicitude da 

comunicação. Portanto, fica o hedonismo de um lado e a informação do outro. 

Para Bauman (2008), as suavidades e flexibilidades dos fatos sociais líquidos-

modernos ajudam a emancipar a busca do prazer de suas antigas limitações e a abrem à 

exploração do mercado. As guerras de reconhecimento das sucessivas conquistas do princípio 

do prazer tendem a ser breves estados de emergência. Não se deve mais desprezar a apatia dos 

mercados de consumo e tentar se basear em instrumentos e rotinas que fizeram tendência de 

estilo no passado. “A sociedade de consumo é fundamentalmente um sistema de abertura e de 

despertar, (...) porém permanente” (LIPOVESTKY, 2005, p. 88). 

Barbosa e Campbell (2006) relatam que, desde o final do século XX, as ciências 

sociais passaram a tratar os processos de reprodução social e construção de subjetividades e 

identidades como sinônimos de consumo. Ao se customizar uma roupa, se adotar um tipo de 

dieta alimentar, se ouvir determinado tipo de música, as autoras inferem que se está 

consumido, tanto no sentido de uma experiência, quanto construindo uma determinada 

identidade por meio de produtos. 
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Cidadania, religião e tradição são importantes demarcações de fronteiras entre os 

grupos e na construção de identidades, para Barbosa e Campbell (2006), bem como a 

produção e o trabalho desempenham papel crescente neste sentido, por causa do 

reconhecimento da importância da dimensão simbólica no universo organizacional e do 

surgimento e valorização de uma ética hedonista de trabalho. 

Featherstone (1991) alega que o consumo, não deve ser compreendido apenas como 

consumo de utilidades materiais, mas primordialmente com o consumo de signos. Conceito 

que Di Nallo (1999) complementa ao apresentar que o consumo é interpretado como um sinal 

da posição social e também das características próprias do consumidor. A partir desta 

interpretação começa a abordagem semiótica, que considera o consumo e os bens consumidos 

como sinais não somente de distinção e de identidade.  

A cultura de consumo usa imagens, signos e bens simbólicos de sonhos, desejos e 

fantasias que sugerem a autenticidade em dar prazer a si mesmo, de maneira narcísica. Os 

novos personagens da cultura de consumo transformam o estilo em um projeto de vida e 

manifestam sua individualidade e senso de estilo na especificidade do conjunto de bens, 

roupas, práticas, experiências, aparência e disposições corporais destinados a compor o 

mesmo (FEATHERSTONE, 1991). 

É a luta simbólica por reconhecimento e por acesso, busca por ferramentas e 

instrumentos de autofabricação, o que impacta nas atitudes e padrões de conduta consumistas 

em diversos aspectos aparentemente desconexos da vida social: comunidades, construção de 

identidade, produção e uso de conhecimento, adoção e propagação de valores. 

Dessa forma, o significado do consumo pode ser interpretado somente no interior dos 

sistemas culturais, já que o consumo é considerado um fenômeno cultural (DI NALLO, 

1999).  

Neste contexto, o consumidor aparece como um indivíduo que comunica, a si mesmo 

e aos outros, o sentido do mundo em que vive. Para encontrar as motivações do 

comportamento do consumidor, é preciso indagar o sistema cultural no interior do qual 

tomam forma os significados, que são o verdadeiro objeto de consumo dos homens como 

seres culturais e sociais, afirma Di Nallo (1999). 

Barbosa e Campbell (2006) articulam que cultura e consumo são interligados e 

indissociáveis, pois todo o processo de seleção, escolha, aquisição, uso, fruição e descarte de 

um bem ou serviço, ou ainda de uma identidade, só ocorre e faz sentido dentro de um 
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esquema cultural específico. É estreita relação entre cultura e consumo e nítida a 

impossibilidade de separar um do outro: 

Ou seja, todo e qualquer ato de consumo é necessariamente cultural. Ninguém 

come, veste, dorme, bebe e compra de forma genérica e abstrata. Toda atividade, 

das mais triviais e cotidianas às mais excepcionais e específicas, ocorre sempre em 

um determinado esquema simbólico que lhe dá sentido e significado (BARBOSA e 

CAMPBELL, 2006, p. 108). 

 

Esses significados, complementam as autoras, lhes são atribuídos por determinado 

grupo social e que são permanentemente ressignificadas e renegociadas no fluxo da vida 

social. A cultura material funciona como uma espécie de código que fornece informações 

acerca das pessoas e do mundo que as cerca. 

Em Vida para Consumo, Bauman (2008), sociólogo e perspicaz pensador da 

atualidade, avalia quais os efeitos da troca da outrora sociedade de produtores, moderna e 

sólida, que concerne à produção (trabalho e resultado da sua força de trabalho) e acumulação 

ou fruição de riqueza, pela sociedade de consumidores, pós-moderna e líquida, que 

transformou tanto o trabalho como o ser humano produtor/consumidor em produtos que 

devem ser avaliados como mercadoria e capazes de gerar fluidez nesse espaço social 

fomentado pela idéia de escolha em estado de permanente troca.  

Bauman (2008) elabora sobre a “revolução consumista” que aconteceu quando o 

consumo tornou-se o verdadeiro propósito da existência e passou a sustentar a economia, um 

ponto de ruptura de enormes conseqüências para o convívio humano. A instabilidade dos 

desejos e a insaciabilidade das necessidades harmonizaram-se bem com a nova liquidez do 

ambiente em que as atividades existenciais foram inscritas no futuro previsível. Um ambiente 

líquido-moderno é inóspito ao planejamento de longo prazo.  

Para o autor, a formatação pós-moderna da vida social suscita uma condição humana 

na qual predominam o desapego, a versatilidade em meio à incerteza e a vanguarda constante 

de um “eterno recomeço”. A vida de consumo não pode ser outra coisa senão uma vida de 

aprendizado rápido, mas também precisa ser uma vida de esquecimento veloz. Refere-se, 

acima de tudo, a estar em movimento. 

O consumismo líquido-moderno é notável pela renegociação do significado do tempo, 

que não é mais nem cíclico nem linear. O tempo passou a ser pontilhista, segundo Bauman 

(2008), marcado pela fartura de rupturas e descontinuidades, intervalos que separam e 

rompem vínculos entre pontos sucessivos, e também marcado pelo conteúdo desses pontos. 

No tempo pontilhizado da sociedade de consumidores, a eternidade não é mais um valor e um 

objeto de desejo. Quando submetida ao tratamento da pontilhização, a experiência do tempo é 
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cortada dos dois lados. Suas interfaces com o passado e com o futuro se transformam em 

lacunas intransponíveis. Tempo pontilhista, em que cada momento está cheio de 

oportunidades inexploradas. O tempo líquido-moderno é de possibilidades aleatórias. Uma 

concepção da história como processo aberto, não determinado previamente, no qual 

acontecimentos inesperados e imprevisíveis podem irromper. Assim os praticantes da vida 

tendem a ser “agoristas” (BAUMAN, 2008). 

Di Nallo (1999) também elucubra que o sistema dos grupos de referência, agora 

modificado conforme os estilos de vida, não se adapta à sociedade diferenciada pós-industrial 

e ao modelo de identidade mutável, fragmentária, contraditória, que a realidade 

contemporânea requer. Em uma sociedade líquido-moderna de consumidores, o enxame 

substitui o grupo (BAUMAN, 2008). Sem líderes, hierarquias e estrutura de poder. Se 

reúnem, se dispersam e se juntam guiados a cada vez por relevâncias diferentes, 

invariavelmente mutáveis. No caso de enxames de consumo, a que Bauman (2008) se refere, 

não emergem vínculos duradouros. São reconhecidamente determinados pela ocasião e tendo 

pouca influência. Entendeu-se que os modelos de consumo eram abraçados e abandonados 

com uma rapidez mais comparável à duração de uma manhã do que com anos ou com o 

transcorrer de uma vida, afirma Di Nallo (1999). Em uma sociedade mutável e contraditória 

que articula diferenças internas não homogêneas, a própria identidade se apresenta como 

mutável, instável, contraditória. Com isso, segundo Perez (2009), o consumidor em tempos 

pós-modernos se torna fragmentado e perecível. 

A oferta presente no consumo multiplica as referências e modelos, destrói as fórmulas 

imperativas, exacerba o desejo da pessoa de ser operador de sua seleção e de combinações 

livres. Enfim, o consumo é um vetor de diferenciação dos indivíduos (LIPOVETSKY, 2005). 

O autor expõe que a Era do consumismo tende a uma hiperdiferenciação dos comportamentos 

individuais, que agora estão livres dos papéis e convenções rígidas.  

 

1.2.1.1. Novos Tipos de Consumidor 

Os ambientes virtuais, característicos da contemporaneidade e tão utilizados nela, 

criam novos e diferentes papéis que os consumidores podem desempenhar na empresa. 

Inovando e criando valor juntamente com esta, os consumidores agora tem a possibilidade de 

atuar como designer, testador, especialista em assistência técnica, conceituador e divulgador. 
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Segundo Perez e Trindade (2009, p. 3), o protagonismo permanente e a atuação 

performática na cenografia do ponto de vista do consumo são Marcas do consumidor 

contemporâneo. Assim:  

O consumo passa a ser uma percepção ligada às “manifestações em suas 

capacidades de promover a integração social entre as pessoas, a conformação dos 

gostos e de criar padrões identitários, em constantes transformações na 

contemporaneidade. (PEREZ e TRINDADE, 2009, p.1). 

 

Segundo Pinheiro (2007), este momento que valoriza as trocas simbólicas configura a 

Era do capitalismo imaterial, humano ou cultural. Mais que produtos, vendem-se 

experiências, relações sociais, sensações, status e personalidades. Consumir determinados 

bens passou a ser primordial para Marcar as identidades, e, por conseguinte, reforçar as 

diferenças de personalidade (como ilustrado na figura abaixo).  

 

 
Figura 3: Identidades influenciadas por Marcas. 

Fonte: http://psicohabitat.blogspot.com/2010/07/o-poder-das-Marcas.html 

 

Os produtos e Marcas que se consome estabelecem uma linha tênue entre a 

necessidade e a discursividade sobre o indivíduo perante a sociedade. Assim, passa-se a 

consumir estereótipos, modos de vestir, atitudes, comportamentos e estilos de vida. 

Para Morace (2004), está presente uma reviravolta na forma de entender as 

necessidades de consumo que integra as novas tecnologias, a criatividade e as novas formas 

de relação do sujeito com a cultura e com o mundo material.  

O sujeito da atualidade, múltiplo e fragmentado, é criativo e simpático a formas 

diferenciadas de comunicação, assim, segundo as constatações de Morace (2004), participa e 

transforma a realidade do espaço urbano e cria novas possibilidades de expressão, fazendo do 

consumo suporte legitimador de si. O desejo de exclusividade, da diferenciação e de 

individualidade enquanto processo identitário tem, no desejo de consumo, uma certeza de 

existir e se auto-afirmar. A idéia de consumo vem atrelada ao fortalecimento e proliferação de 

novas formas de comunicar-se. 
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Com isso, “o mundo das mercadorias e dos produtos deverá cada vez mais se 

confrontar com um novo protagonista do mercado: o consumidor autor” (MORACE, 2004, p. 

10). Uma nova concepção de sujeito contemporâneo, um novo protagonista do mercado: o 

consumidor que é ao mesmo tempo ator e autor de suas próprias escolhas de consumo. 

Condizente com as novas gerações e os novos parâmetros de comportamentos ativos 

para o pensar, decidir e avaliar, com a concepção do consumidor-autor reconhece-se a 

capacidade e a qualidade do consumidor de escolher, interpretar e combinar produtos, 

serviços e estéticas com liberdade, unindo Marca, projeto e consumo: “As empresas tornam-

se laboratórios de propostas de novos movimentos culturais para cidadãos-artistas capazes de 

reelaborá-las” (MORACE, 2004, p. 11). 

O consumidor-autor recusa a trivialidade em favor de experiências mais 

enriquecedoras e interativas que ele espera obter através da relação que estabelece com as 

Marcas e produtos que consome.  

Está havendo uma mudança na natureza das relações entre consumidores e Marcas, 

passando, cada vez mais, a “propriedade” da Marca ao consumidor. Deste modo, as Marcas 

não existem apenas para transações comerciais, mas são constituídas sobre relacionamentos, 

sendo que a co-criação como uma tendência contemporânea na gestão de Marcas. 

O consumidor-autor é uma nova tendência de comportamento com qual o mercado já 

está se confrontando, mas existem outras correlacionadas que estão por aparecer. 

Segundo Perez (2007), na contemporaneidade, muitas vezes, os consumidores 

assumem o papel de militantes das Marcas, até porque são delas receptores e emissores 

cotidianamente. Estes são os melhores divulgadores que uma Marca pode ter. 

Acrescendo a esta colocação que a cultura jovem contemporânea vem promovendo um 

processo de desintermediação da produção da comunicação, o próprio consumidor se 

transforma em produtor de cultura e comunicação, conteúdo no qual as Marcas também 

podem estar, e estão, incluídas. Surge, então, o “fansumidor”: o consumidor que gosta tanto 

da Marca que se torna fanático (ou abreviado, “fan”), e, consequentemente, divulgador 

entusiasmado dela. O termo “fansumidor” ainda não possui referencial publicado, mas já está 

sendo utilizado por teóricos da comunicação em Congressos da área. 
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1.2.2. Fetichismo 

A primeira idéia de fetiche que vem à mente da maioria das pessoas está diretamente 

relacionada ao sexo ou ao erótico. Tal idéia tem princípio na Psicologia, que entende 

fetichismo como uma perversão sexual em que se atribui a um objeto ou parte do corpo o 

poder de produzir orgasmo, ou ajudar a produzi-lo.  

Mas o fetichismo está relacionado à outros fatores além do erótico e vem emprestando 

seu fascínio à arquitetura, ao design, à produção de Eventos e muitas outras áreas. 

Fetiche, no entendimento acadêmico, é o objeto animado ou inanimado, ao qual se 

atribui poder sobrenatural e se presta culto. Podemos inferir que sobrenatural para objetos 

inanimados seja ser animado, o que concorda com o conceito de Auguste Comte, que afirma 

que o fetichismo atribui características antropomórficas a todos os seres (vivos ou não), que 

são percebidos como vivos e dotados de vontade.  

Conceito criado por Canevacci (2008), bodycorpse é um enxerto de corpo vivo em 

corpo morto. Está no fetiche o poder de tornar vivo algo inerte. Fetiche material-imaterial. 

O fetichismo Marca o triunfo do artificial que se oferece realmente em sua 

arbitrariedade opaca e indiferente, em seu ser coisa senciente. Qualquer coisa pode se 

tornar um fetiche, uma palavra ou uma cor; a partir do momento em que deixa de ser o 

objeto idêntico a si mesmo da percepção de um sujeito e se libera de toda ligação com 

o outro. (PERNIOLA, 2005, p.68). 

 

Perniola (2005) propõe que tudo pode vivar fetiche: sons, cores, sabores, sensações, 

experiências, idéias, sentimentos, paixões. Considerando essa observação de Perniola, 

consegue-se entender que o artificial toma espaço e forma, suprindo aspectos do inconsciente 

e do consciente do indivíduo. Dar vida para o que não tem vida, corporificar a coisa, é 

característica do fetichismo. As características de fluidez e de aproximação do orgânico com o 

inorgânico são fetichistas. 

Na teoria marxista, o fetichismo é o processo pelo qual a mercadoria, um ser 

inanimado, passa a ser considerado como se tivesse vida. As relações sociais deixam de 

ocorrer entre indivíduos, mediadas pela mercadoria, mas tornam-se relações meramente entre 

as próprias mercadorias, sendo os seres humanos meros intermediários no processo geral.  

Fetichismo da mercadoria é o modo pelo qual Karl Marx denominou o fenômeno 

social e psicológico onde as mercadorias aparentam ter uma vontade independente de seus 

produtores. O resultado é uma relação direta entre as coisas, que agem como pessoas. 

O Fetichismo tem em boa parte de seu surgimento ligado à abertura de gavetas, à 

compreensão ou aproximação dos desejos contidos, escondidos, nelas velados. O fetiche 
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permanece ligado a uma excitação extra que tem relações com a denegação e com a cisão do 

eu. (PERNIOLA, 2005, p. 75) 

Assim, torna-se necessário a compreensão do indivíduo, e principalmente que o 

indivíduo se compreenda. Saiba se enxergar, desenvolva capacidades de auto-compreensão e, 

então, ser capaz de identificar o que e como as coisas lhe atingem e envolvem. ”Porque o 

segredo do fetichismo é a multiplicidade do eu.” (CANEVACCI, 2008, p. 92). Canevacci 

(2008) conclui que “Fetish” é sobretudo estilo. Um determinado modo de vida. Um mix entre 

moda, arte pública, design, body-art, e dress-code. Envolve, portanto, aspectos da 

comunicação e se pratica principalmente nos cenários noturnos da metrópole comunicacional 

(CANEVACCI, 2008). Esses fetiches visuais podem se manifestar em publicidade, arte, 

cinema, performance, design, moda, escrita e música.  

Há, segundo Fontenelle (2006), uma constatação de que “estar na imagem é existir”. 

Assim, o sujeito consome imagens, e apesar de saber que elas são ilusórias, age como se não 

soubesse; se tornando um sujeito Marcado pela necessidade da performance. “Interessa- lhe as 

máscaras, os disfarces, a capacidade de exercer diferentes papéis, o tempo inteiro, para poder 

ser captado pelo outro enquanto uma imagem de si mesmo.” (FONTENELLE, 2006, p.42). O 

indivíduo utiliza essas máscaras de forma consciente ou não. Essas máscaras utilizadas pelos 

indivíduos podem ser entendidas como os comportamentos que estes adquirem e as Marcas 

que estes consomem para se manifestar. 

As Marcas estão sendo utilizadas como extensão do corpo, como formas de 

demonstrar aquilo que somos ou que se deseja que os outros entendam que somos. Somos 

todos produtos e produtores dessas relações Marcas/indivíduos. Somos usados e usamos, 

somos manipulados e manipulamos. Toda ação gera uma reação, e a compreensão desse 

fenômeno nos possibilita obter reações mais positivas a favor da nossa manifestação com 

indivíduo. Portanto, as Marcas são fetiches porque tomaram forma, vida, genealogia, história. 

São referenciais, e demonstram posições sociais e ideológicas. São símbolos que por si só tem 

poder, ou ao qual se atribuiu um poder que não se tinha, ou que não lhe é natural. 
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1.3. IMPACTOS NO PROCESSO COMUNICACIONAL 

Teóricos da comunicação têm um campo de desafios cada vez mais complexo, por 

terem que estudar e representar realidades cada vez mais plurais, globais e complexas. Perez e 

Bairon (2002, p.13) atentam que a comunicação é por natureza interdisciplinar, assim, deve-se 

levar em conta dimensões “da sociologia, da antropologia, da história, da psicologia social e 

experimental, da linguística e da semiótica e, evidentemente, da filosofia”. 

O elemento central da teoria de Luhmann (2005) é a comunicação, sendo que sistemas 

sociais são sistemas de comunicação. Um sistema é definido pela fronteira entre ele mesmo e 

o ambiente. No interior do sistema ocorre a redução de complexidade, com a comunicação 

selecionando uma quantidade limitada de informação disponível no exterior, separando-o de 

um exterior infinitamente complexo. 

As antigas teorias sempre falaram de transferência: “comunicar é transferir 

informações”. Di Nallo (1999) expõe que Luhmann diz ser uma interpretação equivocada da 

comunicação, pois, na realidade, o ato de comunicação não é se desfazer de nada, mas sim um 

processo de multiplicador. Conteúdos não são dados, mas sim compartilhados. Ponto que 

Perez e Bairon (2002, p. 15) corroboram ao apresentar que “comunicação é um processo de 

construção compartilhada”. Para os autores comunicação significa comungar, transmitir, 

compartilhar, fazer intercâmbio de informações.  

Os autores identificam que o processo comunicativo requer de um emissor, de uma 

mensagem e um receptor, sendo que no entremeio está o veículo ou canal de comunicação, e 

ao final do processo, o efeito que foi gerado, como mostra a figura a seguir: 

 
Figura 4: O processo comunicativo. 

Fonte: PEREZ e BAIRON, 2002, p. 17. 

 

Há também de se considerar que para o entendimento da mensagem emissor e receptor 

precisam partilhar do mesmo repertório, do mesmo código, “um sistema para a utilização de 

signos que está pautado em normas e convenções trocadas e compartilhadas por aqueles que o 

utilizam.” (PEREZ e BAIRON, 2002, p. 22). O processo comunicativo, portanto, tem na 

seletividade da informação um elemento importante para que a mensagem seja compreendida. 

Luhmann (2005) apresenta três estágios da mensagem num processo de comunicação: 

(1) que alcance a outros, (2) que seja entendida, (3) que seja aceita. Portanto vê a mensagem 

como uma sugestão e somente quando esta for aceita, quando ela produzir uma excitação, a 
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comunicação se torna existente. Assim, acaba reconhecendo que a comunicação pode ser 

improvável por alguns fatores, entre eles a improbabilidade de se obter o resultado desejado 

de que o receptor adote o conteúdo seletivo da comunicação como premissa para seu próprio 

comportamento.  

A operação funcional da auto-reprodução do sistema social indicado por Luhmann 

sendo a comunicação entendida como síntese de três seleções: emissão, informação e 

compreensão (ou percepção da diferença entre emissão e informação). Não se trata de 

inserção de dados e transferência de dados entre um emitente e um destinatário, mas de uma 

realidade emergente que, por ser síntese, não pode ser reconduzida aos elementos das quais é 

composta. 

A comunicação como operação de um sistema é distinta do ambiente psíquico (cujas 

operações serão os pensamentos) e biológico (cuja operação será a produção de células): o 

sistema social, portanto, reproduz comunicação através de comunicações, organizando as 

mesmas em uma rede de repetições. O ambiente pode simplesmente irritar o sistema que, para 

poder servir-se de tais irritações, deverá “traduzir” as mesmas em termos comunicativos. Por 

sua vez, o sistema social reproduz no seu interior a distinção sistema-ambiente dando lugar à 

diferenciação de sistemas parciais. Dessa forma determina-se uma “reduplicação” das 

possíveis distinções sistema-ambiente: o sistema político, por exemplo, constitui o ambiente 

interno do sistema econômico, jurídico, educativo, etc., enquanto os sistemas psíquicos e 

biológicos constituem o ambiente exterior. 

Na visão de Luhmann (2005) idéias sobre a formação de coletivos humanos são 

ultrapassadas. O sistema oferece orientações comportamentais que facilitam a redução da 

complexidade, que se concretiza em meio à multiplicidade de possíveis possibilidades no 

âmbito dos sistemas. As diferenciações sociais são questões de uma comunicação sem 

fronteiras. A sociedade é comunicação que se torna um elemento fundamental nas operações 

cíclicas do sistema social. As diferenciações sociais são questões de uma comunicação sem 

fronteiras, e a sociedade passa a ser conduzida pela comunicação, que se torna elemento 

fundamental nas intervenções cíclicas do sistema social, corrobora Perez (2009). 

Dentro do cenário econômico da contemporaneidade, a comunicação, que até então 

era percebida predominantemente no âmbito social (pela análise de seus efeitos na sociedade), 

passou a ser utilizada como atividade instrumental dentro das organizações, ressalta Pereira 

(2005). 
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1.3.1. Interatividade 

Interatividade pode ser entendida como a capacidade de interagir ou permitir 

interação. Interagir é, por sua vez, agir mutuamente, em reciprocidade. Sendo que, “inter” é 

um prefixo latino que quer dizer “posição intermediária” e “agir” vem do latim agere, 

significando obrar, operar, atuar. Assim, pode-se dizer que “interagir” é atuar como mediador, 

agir entre dois universos. Murer (2002) nota que existe uma dinâmica onde há, 

necessariamente, integração e conectividade. 

A Interatividade pode ser entendida como uma característica da comunicação bilateral, 

ou mesmo multilateral, entre dois ou mais indivíduos que só era possível na comunicação face 

a face, explica Limeira (2007). Além disso, há “reciprocidade”, pois, como o diálogo acontece 

em tempo real, interagir é estar presente, atuando com um ou mais pares. Isso nos remete ao 

conceito de “cooperação” e, considerando que cooperar é agir em harmonia, as partes 

envolvidas precisam coordenar suas atividades, caso contrário o processo entra em colapso e 

não evolui. (MURER, 2002) 

O principal meio ao qual o conceito de interatividade tem sido aplicado são às redes de 

comunicação, como a Internet. Rede de comunicação é um espaço de comunicação aberto 

pela interconexão mundial dos computadores geograficamente distribuídos e de suas 

memórias que utilizam infra-estrutura de aparatos técnicos para armazenamento, 

processamento, interpretação, conversão de padrões e conexões (LEVY, 1999). Entende-se, 

então, que redes de comunicação são meios eletrônicos que transmitem informações 

provenientes de fontes digitais conectados; e Internet como um conglomerado de redes em 

escala mundial, que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados de 

uma forma fácil e rápida. 

Pode-se inferir que a Internet introduz um novo paradigma no comércio e no 

relacionamento num ritmo acelerado, atingindo um público globalizado e altamente 

qualificado. Através dela se faz comunicação com clientes potenciais, imprensa, concorrentes 

e todos os interessados. Dessa forma, é possível conectar-se com diferentes espaços e tempos, 

simultaneamente, com pessoas totalmente diferenciadas. Isso se refere às culturas eXtremas e 

às culturas pluralizadas atuais que buscam se desenvolver e aplicar a cultura e ao mundo 

digital (CANEVACCI, 2005). 

Conforme Murer (2002), interatividade deve ser vista como uma forma de repensar a 

empresa e os produtos dentro da nova Era. Interagir é repensar a empresa dentro de um novo 

paradigma de ações e reações dinâmicas de comunicação. Contatam-se nossos parceiros, 
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clientes e demais unidades da empresa, em tempo real, de forma ágil e sem desperdícios. 

Interagindo com o cliente a empresa terá oportunidade de acumular mais informações e 

conhecê-lo melhor. Com isso, será possível desenvolver produtos e serviços cada vez mais 

adequados às suas expectativas. Um site interativo deve atender às necessidades de 

informação e serviços on-line que seus visitantes desejam, e também intensificar seu 

relacionamento com os clientes. 

Pode-se pensar na interatividade como uma dimensão da comunicação, envolvendo 

intervenção, construção de sentidos e significados em resposta a certos estímulos provenientes 

da atividade comunicacional, afirma Murer (2002). O autor segue seu pensamento, colocando 

que o processo de interação é cíclico e deve permitir ações consistentes de construção, 

participação e engajamento do participante do processo, para as quais devem existir respostas, 

que por sua vez promovem ambientação para novas intervenções, e assim por diante. 

Então, a interatividade abriu um novo leque de possibilidades que podem ser 

estabelecidas, permitindo conexão entre pessoas. A extensa conectividade da Internet permite 

que pessoas e organizações consigam adquirir informação de forma muito mais fácil e barata 

do que já foi possível com outras tecnologias. Essa acessibilidade a informações, que nem 

mesmo estariam disponíveis pelos outros meios, gera nova realidade. No mundo todo, pessoas 

conectam-se a fontes remotas de dados, às memórias providas pelos bancos de dados 

geograficamente distribuídos. Pessoas se comunicam, enviam mensagens, participam de 

conferências, interagem em ambientes virtuais, participam de concursos, estudam, aprendem 

em locais e tempos diversos, síncronos ou não. Entre as possibilidades está a criação de 

comunidades virtuais. 

 

1.3.1.1. Comunidades Virtuais 

Limeira (2007) entende Comunidade Virtual como aquela ligada ao compartilhamento 

de interesses e desejos comuns aos grupos de participantes, cuja integração ocorre por meio 

da Internet. Integram pessoas com afinidades em comum, para trocar idéias e experiências. 

Atualmente, verifica-se a formação de comunidades virtuais de bairros e cidades, trazendo 

informações históricas, fotos, endereços e serviços de utilidade pública de interesse dos 

moradores, e muitas coisas mais. 

Para Limeira (2007), Tapscott foi um dos primeiros autores a refletir a respeito do 

impacto das novas tecnologias sobre a atividade empresarial, o que chamou de Economia 

Digital. O autor afirma que no final do século XX nasceu a Era da Inteligência em Rede, 
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trazendo mudanças da forma de estruturar a economia, a política e, principalmente, a 

sociedade, que passa a se basear na interação de pessoas através da tecnologia. Nesta nova era 

predominam indivíduos que por intermédio de redes tecnológicas combinam suas 

inteligências, conhecimentos e criatividades para criar riqueza e desenvolvimento social. 

Inferimos, então, que com as Comunidades Virtuais constitui-se uma inteligência 

coletiva, distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, 

que resulta em uma mobilização de seus participantes, na capacidade de trocar idéias, 

compartilhar informações e interesses comuns. A Internet nos permite dar início a uma grande 

revolução humana, estimulando conexões. Na situação que se apresenta agora, se pode 

simultaneamente compartilhar o processamento de informações com um grupo, formando 

uma “superinteligência” coletiva (LEVY, 1999). 

Empresas dos mais diferentes setores da economia estão desenvolvendo sites com 

comunidades a partir do cadastramento de seus visitantes ou clientes. Estas bases de dados 

pretendem traçar o perfil, conhecer hábitos, costumes, preferências, direcionar atenção no 

formato eletrônico a fim de fazer o cliente sentir-se importante por querer ser ouvido. Afinal, 

qual o objetivo em criar comunidades na Internet? 

Utilizando os recursos da Internet, desenvolvem-se transações de produtos ou serviços 

de modo mais impessoal. Repensar os procedimentos de entrega de serviços pode permitir a 

uma empresa retirar os clientes das empresas e transformar um serviço de muito contato em 

um serviço de pouco contato. Quando a natureza do processo permite a entrega do serviço de 

uma maneira impessoal, o design e localização da empresa podem concentrar-se em 

prioridades puramente operacionais. (LOVELOCK e WRIGHT, 2004). 

Ao criar uma Comunidade, faz-se o reforço publicitário do site, que ajuda a manter 

uma visitação de bom porte ou aumentar a visitação paulatinamente. Algumas técnicas são: 

mandar lembretes, fazer promoções on-line, criar mecanismos fáceis de contato, responder os 

contatos, atualizar as informações, informar e divertir seus visitantes, e principalmente, ter 

páginas de fácil entendimento, que não demorem a carregar, para economizar o tempo e a 

paciência do seu visitante. 

As Comunidades Virtuais por permitirem interatividade simultânea entre várias 

pessoas e a empresa, o que não é possível em nenhuma outra mídia de massa, permite uma 

comunicação com baixa dispersão e respostas imediatas, assim os visitantes não são mais 

mera platéia, e a cada dia se transformando mais exploradores e construtores de informações a 

ações da empresa (ZENONE e BUAIRIDE, 2002). 
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A interatividade nas Comunidades Virtuais possui dimensões diversas, na maior parte 

das vezes condicionadas pelas tecnologias midiáticas. O controle do participante no contexto 

interativo varia consideravelmente e pode ir da simples capacidade de seleção de conteúdo, 

sem modificação, até a possibilidade de alteração e configuração de todos os aspectos 

envolvidos na atividade comunicativa. 

 

 

Como as empresas então imersas neste novo mundo complexo, fetichisado e 

interativo, e precisa atuar e se comunicar neste, as atenções voltam-se para o Marketing, que 

tenta se renovar, direcionando-se para o entendimento sócio-cultural do indivíduo e suas 

manifestações mercadológicas. Mas ao mesmo tempo tem conceitos e definições que 

perduram e perfazem a construção dos novos conhecimentos da área. 
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2. CONCEITOS DE MARKETING MODERNO 

Apesar das novas visões de mundo que a contemporaneidade tem nos imposto, alguns 

conceitos podem perdurar, como pontuou Luhmann (2005) ao afirmar que ato de 

comunicação deve ser um processo multiplicador. Parte das idéias que constituirão os novos 

conceitos pode vir de conceitos passados, pois o problema da incompatibilidade de 

paradigmas pode ser discutível. Conforme afirma Burrel (1996), deve-se buscar pela 

formação de conceitos construídos em torno de uma mistura intertemporal e intercontinental, 

mesmo para campos desiguais e fragmentados. A ciência precisa dar conta de “excluir, tanto 

quanto incluir; ignorar, tanto quanto concentrar-se; entregar para as obscuridades, tanto 

quanto trazer para os refletores” (BURREL, 1996, p. 443). 

No conceito do Marketing Moderno, como numa conceituação mais contemporânea 

do Marketing, o termo passa pela construção de uma ligação entre a empresa e o consumidor, 

que se dá através da comunicação (em suas diversas configurações) e que visa construir um 

relacionamento, um vínculo. Esta construção de relacionamentos com clientes tornou-se 

imprescindível para a definição de Marketing da American Marketing Association (AMA - 

2005): “o Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem 

a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado” 

(KOTLER e KELLER, 2006, p. 4). 

Ao admitir isto, torna-se necessário estudar alguns conceitos de Marketing Moderno 

que são pertinentes ao presente trabalho, tais como Comunicação em Marketing, Marketing 

Cultural, Eventos, e Marketing Digital e Interativo; temas que serão discutidos a seguir. 

 

2.1. COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

Uma grande mudança na comunicação empresarial começou na última década do 

século XIX, conforme Perez e Bairon (2002), quando empresas iniciaram a distribuição em 

larga escala e passaram a utilizar meios de comunicação de cobertura mundial. Para Perez e 

Bairon (2002), o mundo atual e o Marketing Moderno exigem que as empresas desenvolvam 

um bom produto, estabeleçam preços atraentes e os tornem acessíveis aos clientes-alvo, mas 

isso já não basta às empresas. Cada vez mais, é necessário comunicar-se com as partes 

envolvidas, o que inclui clientes atuais e potenciais, fornecedores, colaboradores, investidores, 

instituições e governo, enfim, como o público em geral. “Toda e qualquer empresa assume o 
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papel de comunicadora na sociedade, mesmo que não tenha consciência disso.” (PEREZ e 

BAIRON, 2002, p. 33). 

Segundo Kotler e Keller (2006), cada vez mais as empresas estão se afastando do 

Marketing de massa e desenvolvendo programas de Marketing focados, que são elaborados 

para construir relacionamentos mais próximos com clientes em micro-mercados definidos 

mais estritamente. Isso será possível como uma comunicação de Marketing direcionada. Os 

autores expõem: 

A comunicação de Marketing é o meio pelo qual as empresas buscam informar, 

persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente – sobre os produtos e 

Marcas que comercializam. Num certo sentido, a comunicação de Marketing 

representa a ‘voz’ da Marca e é meio pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói 

relacionamentos com os consumidores. (KOTLER E KELLER, 2006, p. 532) 

 

A comunicação de Marketing pode ser utilizada na construção do conhecimento do 

nome da Marca, na percepção de suas qualidades, na formação de associações e até mesmo, 

na preferência dos consumidores por uma Marca ao invés de suas concorrentes. Por isso, 

exerce um papel importante na construção da imagem institucional, pois reforça ou transmite 

atributos, valores e associações que constituem os componentes essenciais para a formação, 

manutenção ou rejuvenescimento da imagem de uma Marca, produto ou serviço. Os objetivos 

estratégicos visados pela comunicação em Marketing, segundo Perez e Bairon (2002), são: 

criar consciência, construir imagens favoráveis, identificar clientes potenciais, formar e 

intensificar relacionamentos, reter clientes e, obviamente, vender. 

A comunicação pode ser considerada uma pilastra de sustentação de Marketing e surge 

como forma ou estratégia de atingir objetivos definidos pelo plano de Marketing. Oferece 

conjunto de ferramentas ou estratégias que visam divulgar e dar conhecimento do produto/ 

empresa, provocar a consciência, a fidelidade ou preferência, fortalecer ou criar imagem 

favorável, objetivando levar o público à decisão de compra (COSTA e CRESCITELLI, 2007). 

Sem dúvida que a comunicação organizacional, entendida como parte não só da 

cultura organizacional, mas como um elemento estratégico que se confunde com a 

própria estratégia da organização, induz a reflexões que supera toda a sorte de 

reducionismos e práticas instrumentais dos processos comunicativos. Pensar na 

comunicação, principalmente, no nível macro e micro do espaço organizacional, 

significa ampliar dimensões da comunicação que vão além dos limites da instituição, 

para situá-la no contexto da sociedade. Não se pode restringir a estratégia 

comunicacional à simples produção de instrumentos de comunicação, à práticas de 

projeto, planos e programas de setores especializados, porque a comunicação integra 

todos os setores da organização envolvendo seus participantes. (CARDOSO e FOSSÁ, 

2008, p. 10) 
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O desenvolvimento de uma comunicação eficaz, para obter o máximo de 

produtividade e qualidade na comunicação, segundo Kotler e Keller (2006), bem como Perez 

e Bairon (2002), passa por oito etapas, a saber: (1) identificar o público-alvo, (2) determinar 

os objetivos da comunicação, (3) desenvolver ou elaborar a mensagem, (4) selecionar os 

canais de comunicação, (5) definir o orçamento, (6) decidir sobre o composto comunicacional 

ou mix de comunicação, (7) medir ou mensurar os resultados, e (8) administrar e gerenciar o 

processo de comunicação integrada. 

Ao identificar o público-alvo, a empresa precisa procurar corrigir as lacunas que 

existam entre a imagem atual que o público tem da empresa e a imagem pretendia. Os 

objetivos de comunicação envolvem a conscientização da Marca, a atitude em relação a ela e 

a inteção de compra da Marca. A elaboração da comunicação requer a solução de três 

problemas: estratégia da mensagem (o que dizer), estratégia criativa, (como dizer), e fonte da 

mensagem (quem dizer). Os canais de comunicação podem ser pessoais (telefone, email, etc) 

ou não pessoais (mídia, promoção de venda, relações públicas e Eventos). O método de 

objetivos e tarefas de definição do orçamento pode ser feito mediante a definição de objetivos 

específicos e seus respectivos orçamentos.  

O mix de comunicação de Marketing consiste na combinação de ferramentas 

utilizadas para comunicar de forma persuasiva e construir relacionamentos com o cliente. Para 

Perez e Bairon (2002) também pode ser chamado de composto promocional ou ainda 

composto comunicacional, e é constituído pelos elementos: Propaganda, Merchandising, 

Promoção, Relações Públicas e Marketing Direto. Esses elementos permitem a adequada 

exposição de uma Marca, empresa ou produto. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) o mix é composto por seis formas essenciais de 

comunicação: Marketing Direto, Vendas Pessoais, Propaganda, Promoção de Vendas, 

Relações Públicas e Assessoria de Imprensa, e Eventos e Experiências. O presente trabalho 

focará a última citada, mas também permeará a penúltima, pois se acredita que estas tenham 

uma forte relação. 

A avaliação da eficácia do mix de comunicação de Marketing consiste em perguntar 

aos integrantes do público-alvo se reconhecem ou se lembram da mensagem, quantas vezes a 

viram, que pontos foram mais Marcantes, como se sentem em relação a ela e suas atitudes 

anteriores e posteriores em relação ao produto e à empresa. Estas são direções que deverão ser 

utilizadas nos questionários que serão aplicados. 
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O gerenciamento e a coordenação de um processo completo de comunicação requerem 

uma comunicação integrada de Marketing (CIM). O planejamento de Comunicação de 

Marketing agregado e abrangente, capaz de avaliar os papéis estratégicos de diversas 

disciplinas de comunicação e combiná-las a fim de oferecer clareza, coerência e o máximo 

impacto, por meio da integração coesa de mensagens criteriosas (KOTLER e KELLER, 2006) 

Costa e Crescitelli (2007) entendem Relações Públicas como desenvolvimento de boas 

relações com diversos públicos para obtenção de publicidade favorável e construção de boa 

imagem corporativa, através de comunicados à imprensa, patrocínios, realização de Eventos 

especiais e divulgações em páginas na web. Funções de Relações Públicas que proporcionarão 

credibilidade à empresa e com orçamento reduzido são: 

• Assessoria de Imprensa: criação e colocação de informações em diferentes mídias. 

• Publicidade: divulgação gratuita de informações pela mídia. 

 

Fischer (2002, p. 27) aponta que “com o trabalho de Relações Públicas pode-se obter 

gratuitamente a inserção de matérias sobre o produto ou empresa em questão. O fato de a 

mensagem ser transmitida como notícia, gera grande credibilidade junto ao público, muito 

mais eficiente e econômica que a propaganda paga”. As relações públicas podem aproximar o 

público de uma organização, utilizando as mais variadas técnicas e mecanismos 

comunicacionais. Costa e Crescitelli (2007) relatam: 

(...) preferimos considerar a publicidade como sendo estratégia que explora o caráter 

informativo da comunicação, a criação de fatos e provocação de notícias, 

desenvolvendo um trabalho de formação e fortalecimento da imagem corporativa da 

empresa e a informação do lançamento, modificações e de características específicas 

de produtos. Pelo fato de parecer jornalística, a mensagem publicitária gera maior 

credibilidade e interesse do público(,..). A publicidade explora as ações de Relações 

Públicas e Assessoria de Imprensa, não representando custos para o anunciante. 

(COSTA e CRESCITELLI, 2007, p. 59) 
 

Kotler e Keller (2006) confirmam que à medida que a propaganda de massa perde o 

impacto, atividades de Relações Públicas ganham poder para promover conscientização e 

conhecimento da Marca. Isso se dá de forma eficiente se a empresa se envolver em projeto 

realmente cativante, segundo os autores, pois o meio jornalístico terá interesse em publicar, 

gerando o equivalente a milhões de dólares em anúncios. Resultado reforçado pelo fato de os 

consumidores serem cinco vezes mais propensos a influências da mensagem editorial do que 

da propaganda.  
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Já a promoção de vendas, para Kotler e Armstrong (2007), envolve a utilização de 

incentivos de curto prazo para impulsionar compras. Costa e Crescitelli (2006) reafirmam, 

caracterizando a mesma por ações de estímulo à compra por estratégia de efeito rápido, 

devendo ter curta ou média duração, e podem ser utilizadas para alcançar efeitos como 

fortalecimento da imagem e auxiliando no aumento da participação de mercado. 

Segundo dados da AMPRO, o setor de Marketing Promocional movimentou, em 2004, 

cerca de R$ 15 bilhões, representando um crescimento de 50% em relação ao ano anterior, 

além do número de empresas especializadas na organização de Eventos ter crescido cerca de 

20% no período subseqüente. 

Atividades de patrocínio caracterizam-se como atividades de promoção, em sua 

maioria, institucional, como analisa Machado Neto (2005). O patrocínio, para Aaker (2007), 

envolve a associação comercial exclusiva de uma Marca com um Evento, uma equipe, uma 

causa, um entretenimento, uma atração, seja ela esportiva, artística ou cultural. Seu papel é 

obter retorno de imagem à Marca patrocinadora em termos de simpatia e de aprovação da 

opinião pública, afirma Machado Neto (2005). O autor cita que “Entre as atividades que 

compõem a comunicação institucional, encontra-se o Marketing Cultural” (MACHADO 

NETO, 2005, p. 13). 

 

2.2. MARKETING CULTURAL 

Uma nova alternativa de aproximar o cliente da empresa é o Marketing Cultural, que 

propõe utilizar a cultura como ferramenta para atrair clientes, aumentar as vendas e, 

principalmente, incrementar a imagem institucional.  

Segundo Tavares (2003), O Marketing Cultural está ganhando mais espaço no 

planejamento, tendo posição cada vez mais relevante entre as estratégias de comunicação das 

empresas, pois a necessidade em construir sua imagem para a sociedade tem levado a 

comunicação, por meio da cultura, a ser ferramenta cada vez mais empregada. 

Neves (1998, apud TAVARES, 2003) faz ponderação favorável, considerando 

Marketing Cultural um excelente veículo que potencializa a imagem, fortalece atributos, abate 

impostos, compra boa vontade de importantes formadores de opinião, agrada a comunidade, 

gera empregos, ajuda as vendas, entre outros benefícios, que o levam a concluir: “Retorno 

garantido.” “O Marketing Cultural, além de ser barato, traz resultados bastante eficiente” 

corrobora Campomar (2001, p. 08 apud TAVARES, 2003, p. 45). 
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Encontram-se muitas definições de Marketing Cultural na literatura, com 

entendimentos distintos. Machado Neto (2005, p. 15) propõe como definição geral do 

Marketing Cultural: “atividade deliberada de viabilização físico-financeira de produtos e 

serviços que, comercializados ou franqueados, venham atender demandas de fruição e 

enriquecimento cultural da sociedade”. Como tal afirmação torna-se muito vaga o autor 

classifica a atividade em quatro modalidades: 

• Marketing Cultural de fim – atividade de Marketing exercida pelas organizações cuja 

produção/ difusão da cultura seja fim. 

• Marketing Cultural de meio – estratégia de comunicação institucional de empresas 

cuja produção Cultural seja meio de promoção mercadológica. 

• Marketing Cultural misto – atividade que reúne elementos das duas modalidades 

anteriores. 

• Marketing Cultural de agente – atividade auto-sustentável exercida por 

empreendedores artístico-culturais. 

 

O trabalho proposto irá considerar Marketing Cultural como conjunto de ações 

promocionais com o intuito de criar, desenvolver ou reforçar imagem institucional, sendo 

ferramenta de comunicação e promoção, caracterizando-se como Marketing Cultural de meio, 

conforme a classificação apresentada. 

Segundo Fischer (2002), Marketing Cultural está entre as ferramentas da comunicação 

utilizadas pelas empresas como forma de divulgação e fixação de sua Marca, produto ou 

serviço. Não se trata apenas de uma troca, na qual benefícios fiscais são adquiridos em função 

da disponibilidade de verbas para efetivação de projetos culturais. É um elo entre toda a 

sociedade, ou seja, governo, empresas, artistas e população. A autora ainda afirma que o 

Marketing Cultural pode ser caracterizado como Marketing Institucional, por ambos estarem 

ligados à Marca, à identidade e aos valores subjetivos associados ao nome da empresa.  

Tal visão será adotada, pois se considera que o “Marketing Institucional presta-se às 

atividades de ‘refinamento’ da imagem das organizações, em busca da reputação e do 

reconhecimento dos públicos de uma empresa” (TAVARES, 2003, p. 52), ou seja, iniciativas 

que procuram fixar imagem positiva da organização junto ao público. 

Comumente se confunde Marketing Cultural com atividade intrinsecamente ligada ao 

incentivo fiscal. Assim como Fischer, Machado Neto (2005) considera imprópria tal conexão 

generalizada. O autor também afirma ser equivocado chamar a prática do Marketing Cultural 



52 

 

 

 

de Mecenato, forma de apoio a cultura que busca reconhecimento, prestígio e demonstração 

de responsabilidade social. Pois, ao contrário deste, Patrocínio é a ação de viabilizar ações 

culturais, na maioria das vezes financeiramente, o que envolve troca mercadológica e prevê 

finalidades institucionais e publicitárias, sendo termo bem mais apropriado. 

O Marketing Cultural se encontra em diferentes estágios no mundo todo, estando em 

constante processo de evolução, conforme afirma Tavares (2003, p. 41): “No Brasil sua 

utilização é recente, mas conta com enorme potencial”. 

Todos os autores pesquisados concordam com pesquisa feita pela Fundação João 

Pinheiro, em 1997: 

O Marketing Cultural é uma experiência recente não só no Brasil como no mercado 

internacional de patrocínio, constituindo-se num tipo de estratégia sofisticada, voltada 

para a consolidação da imagem da empresa... (AMADEU, 2004, p. 78): 

 

Contudo, neste mais de dez anos que decorreram desde a pesquisa, muitos estudos 

foram feitos, tanto na academia como no mercado. Pelo fato das informações existentes serem 

recentes, o momento é propício para avaliar o real impacto da atividade nas atuações de 

mercado, bem como confrontar tais atuações e seus resultados com as teorias propostas, 

provando a veracidade e a relevância das informações pesquisadas. 

Fischer (2002) cita que a primeira empresa a investir em Marketing Cultural no Brasil 

foi a Shell Lubrificantes com a fundação da Videoteca Shell, em meados do século XX. A 

autora ainda apresenta dados de 2001 do Ministério da Cultura que indicam que quase R$ 45 

milhões foram investidos nesse tipo de estratégia de comunicação, contabilizando somente os 

gastos das cinco empresas que mais investiram nesse setor. 

Levantamento histórico mostra que o processo de parceria entre as empresas privadas 

e o governo surgiu na década de 80, com a Lei Sarney, que estimulava o envolvimento das 

empresas no patrocínio de Eventos culturais. Em 1990, é promulgada a Lei Mendonça, 

primeira a ceder descontos fiscais para o patrocinador, válida no município de São Paulo -SP. 

No ano seguinte, o então secretário da cultura cria a Lei Rouanet, que concede benefícios 

fiscais para patrocínio em toda a federação. Tal lei se tornou a mais conhecida entre as leis de 

incentivo à cultura. 

Para a pesquisa proposta as leis de incentivo fiscal não serão consideradas como 

finalidade dos investimentos em cultura, seguindo explanação de Machado Neto (2005) na 

qual defende que as políticas empresariais de Marketing de apoio à cultura independente de 

tais incentivos é que constitui “a genuína prática de Marketing Cultural”, sendo meio de 

promoção institucional e, conseqüentemente, vetor de desenvolvimento do meio artístico-
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cultural e do desenvolvimento econômico e social. Portanto, a função e atuação do Estado não 

será foco da pesquisa. 

Importante dado apresentado por Tavares (2003) é que o principal atributo para se 

atingir o sucesso com o Marketing Cultural está no diferencial do projeto que se propõe, 

devendo estar no “idioma” do público a que se destina. 

“Para muitos empresários, o Evento é o principal produto do Marketing Cultural”, 

afirma Tavares (2003). Segundo dados apresentados por Aaker (2007, p. 194), o patrocínio de 

Eventos existe a bastante tempo: a Bovril patrocinou o Nattinghan Forest Football Club (na 

Inglaterra) em 1898, a Gillete patrocinava o beisebol nos Estados Unidos em 1910 e a Coca-

Cola patrocinou as Olimpíadas de 1928 em Amsterdã, nos Países Baixos; e nos últimos anos, 

o papel do patrocínio na construção de Marca aumentou radicalmente. 

 

2.3. EVENTOS 

É comum a reflexão de que as organizações procuram as mais variadas maneiras de 

estarem inseridas, ou ligadas diretamente com seus públicos-alvos. Kotler e Keller (2006) 

expõem que Eventos são atividades e programas patrocinados pela empresa e projetos para 

criar interações relacionadas à Marca em ocasiões especiais, assim, definem: 

Eventos e experiências são oportunidades para fazer parte de momentos relevantes e 

mais pessoais na vida dos consumidores. Desde que devidamente gerenciados, o 

envolvimento em Eventos é capaz de ampliar e aprofundar o relacionamento do 

patrocinador com seu mercado-alvo. (KOTLER e KELLER, 2006, p. 596) 
 

Las Casas (2006) cita que algumas empresas preferem utilizar estratégias pacíficas 

para competir no mercado, direcionando os recursos para a satisfação dos clientes, através de 

patrocínio de Eventos culturais ou de lazer. Por ser uma atitude simpática para com os 

clientes, são atividades que se encontram em pleno desenvolvimento, tendo obtido cada vez 

mais adeptos, também por darem, geralmente, bons dividendos para os investidores. 

Numa sociedade que está em constante mudança, os administradores devem 

considerar esta forma de atuação, uma vez que os recursos são direcionados ao 

desenvolvimento da humanidade. Investir no social e no cultural pode ser uma forma mais 

adequada para obter a simpatia e a preferência do cliente (LAS CASAS, 2006).  

Silva (2005, p. 13) explica que “na era da informação virtual, o encontro de pessoas 

reveste-se de uma importância muito maior”, daí a proliferação do número de Eventos em 

todas as áreas. 
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O patrocínio pode ser muito eficaz para levar a Marca para além dos atributos 

tangíveis, porque desenvolvem associações que acrescentam profundidade, riqueza e 

um sentimento contemporâneo em relação à Marca e à sua relação com os clientes. 

(AAKER, 2007, p. 194). 

 

Para Aaker (2007) o patrocínio oferece vantagens únicas para a construção de Marca, 

pois o Evento patrocinado pode se tornar parte da vida das pessoas e até um veículo para 

expressar suas identidades. Essa emoção pode ser um importante impulsionador para 

promover uma ligação entre uma pessoa e o Evento. Para se tornar parte do compromisso 

emocional, do efeito alto-expressivo e da ligação social entre Evento e participantes, precisa 

existir um efeito de afiliação no qual a Marca se torna parte desse envolvimento, não apenas 

associada.  

Aaker (2007) identifica diversas formas pelas quais o patrocínio tem o potencial de 

contribuir para a construção de Marca, as quais aqui se destacam: 

• Fornecendo uma experiência para o cliente, o Evento constitui um meio de 

interagir com os principais clientes em um ambiente de informalidade, assim, 

pode-se ter um acesso que não seria possível sem o Evento como pano de fundo; 

• Criando ampla exposição do nome da Marca em toda a publicidade e cobertura de 

mídia do Evento, o que, frequentemente, justifica o custo de um patrocínio. 

• Desenvolvendo associações de Marca com o Evento, o que torna essencial a 

compreensão aprofundada da imagem (ou personalidade) do Evento entre os 

principais grupos que dele participarão, para haja adequação do patrocínio. 

• Tornando-se parte do vínculo entre o Evento e o consumidor, o que é mais 

provável que ocorra quando o Evento estiver relacionado à própria identidade, 

personalidade ou estilo de vida do participante. 

 

Numa visão mais mercadológica, Eventos são ações de promoção institucionais, para 

Costa e Crescitelli (2007, p. 179), também consideradas estratégias de comunicação 

institucional, através da “reunião de um ou mais público(s) em atividade de interesse comum, 

podendo ser definido como um fato ou acontecimento espontâneo ou organizado, capaz de 

provocar interesse e que pode ser explorado para fins mercadológicos”. Ou seja, os processos 

de mercantilização da cultura passem a ser objeto no campo da comunicação institucional, 

estratégia de construção discursiva da Marca. 
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Pela sua capacidade de unir patrocinador e consumidores potenciais em um ambiente 

interativo, a partir da ocorrência de fato ou acontecimento atraente, Eventos podem ter grande 

impacto junto ao público, por sua simultaneidade e vivência singular, mesmo sendo 

considerado veículo relativamente efêmero, segundo Tavares (2003). 

O Evento cultural é uma forma de oferecer entretenimento e lazer para o público 

consumidor que produz mais benefícios que uma campanha publicitária comum na mídia. 

Para Silva (2005) devem ser pensados como verdadeira vantagem competitiva, pois: 

Os Eventos criam, recriam, inovam e reinventam. Não são mais simples fatos, mas 

acontecimentos e agentes transformadores de toda a sociedade. Os Eventos vêm se 

tornando cada vez mais essenciais à vida econômica de qualquer tipo de organização. 

A cada ano eles crescem em número, proporções e grau de sofisticação e por envolver 

um grande número de agentes, criam oportunidades de ocupação e empregos diretos e 

indiretos, o que dinamiza e incrementa atividade do mercado profissional. (SILVA, 

2005, p. 21) 
 

Sendo assim, o segmento já está sendo visto como importante e notório catalisador 

econômico e impulsionador do desenvolvimento social. Eventos são capazes de representar 

grande estímulo para a economia, fazendo emergir uma nova ‘indústria’ em expansão, capaz 

de gerar retornos financeiros e propiciar geração de empregos, assumindo papel 

transformador na imagem institucional (SILVA, 2005).  

Com a realização de Eventos, em que o público consome o produto no local, cria-se 

vantagem competitiva estratégica através do aumento de vendas, bloqueio da concorrência, 

aumento do giro do produto e, conseqüentemente, crescimento do índice de participação de 

mercado no período, segundo Costa e Crescitelli (2007). Ainda funciona como um mediador 

o posicionamento de Marca frente à sua concorrência e como uma extensão da cultura. 

Eventos podem ser considerados ferramentas de promoção que agregam a vivência do 

consumo da Marca, tendo, do ponto de vista da empresa, uma série de motivos para realizá-

los ou patrociná-los. Dos motivos que Kotler e Keller (2006) citam, alguns são: 

• Criar identificação com um mercado-alvo ou com estilo de vida específico; 

• Aumentar a conscientização do nome da empresa/ produto; 

• Criar ou reforçar as percepções do consumidor quanto a associações-chave com a 

imagem da Marca; 

• Aperfeiçoar as dimensões da imagem corporativa; 

• Criar experiências e provocar sensações; 

• Permitir oportunidades de divulgação ou promoções. 
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Do ponto de vista das organizações, Silva (2005) explica que há dois interesses 

centrais na classificação de Eventos: 

• Interesse Institucional – visa criar ou firmar conceito sem objetivos mercadológicos 

imediatos; 

• Interesse promocional – visa à promoção, em apoio ao Marketing, com fins 

mercadológicos. 

 

A opção pelo tipo de Evento deve estar em consonância com outros planos de 

comunicação. O tipo de Evento deve ser adequado às características da empresa, coerente 

com o posicionamento do produto e da empresa, e condizentes com o perfil do público que se 

pretende atingir. Fischer (2002) aponta que a ação torna-se mais eficaz quando ligada 

diretamente a um determinado segmento de mercado. O grau de envolvimento e de integração 

do público com o Evento tem o mesmo nível de importância sob o aspecto mercadológico, 

conforme Costa e Crescitelli (2007). 

Para os autores, ainda é necessário definir estrategicamente qual classificação de 

Evento se deseja realizar,  

1. Quanto à participação do público: 

• Aberto – sem limitação de tipo de público, que participa por adesão (gratuito ou não). 

• Fechado – direcionado para público específico. 

• Misto – parte de sua duração dirigida e parte aberta. 

2. Em função da atividade desenvolvida, podendo ser: esportivos; artísticos e culturais; 

técnicos e científicos; mercadológicos; entre outros. 

3. Quanto a forma de participação: 

• Evento próprio – o Evento leva o nome da empresa ou produto, capitalizando retorno 

total pela sua divulgação e assumindo total responsabilidade. 

• Patrocínio Total – pode ou não levar o nome da empresa, que também capitaliza toda a 

comunicação, mas não obrigatoriamente banca o Evento sozinha. 

• Co-patrocínio – cotas de patrocínio são adquiridas por empresas que dividem a 

divulgação e o retorno. 

• Apoio – a Marca participa do Evento por permuta de produtos ou realização de 

atividades durante o Evento. 

• Entre outras. 
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As várias modalidades podem ainda ser combinadas, proporcionando vários tipos de 

apelos sensoriais. É o objetivo do Evento que irá condicionar corretamente a tipologia, 

segundo Silva (2005). 

“Por ser dirigido, o Evento consegue, em curto período de tempo e de uma só vez, 

atingir boa parte de público-alvo da empresa”, ilustra Silva (2005, p. 23). Muitas peças e 

materiais promocionais podem ser utilizados na divulgação e no local de realização do 

Evento, fortalecendo a fixação da imagem das empresas/ produtos que dele participam. Um 

Evento pode ser um interessante caminho para a criação ou o reforço de uma estratégia 

comunicacional. 

A realização de Eventos, como estratégia de comunicação, integra o processo de 

informação, constituindo a mais nova “mídia” atuante ao mobilizar a opinião pública, gerar 

polêmica, criar fatos, tornar-se acontecimento e espertar emoções nas pessoas. Para Melo 

Neto (2000, p. 111 apud SILVA, 2005, p. 24) “os Eventos são, atualmente, a mais nova forma 

de ‘alavancagem’ de qualquer negócio profissional.” 

Kotler e Keller (2006) afirmam que existem diversas vantagens ligadas aos Eventos e 

Experiências, tais como:  

• São relevantes – pode ser assim visto à medida que o consumidor ali presente 

se torna pessoalmente envolvido; 

• São envolventes – devido à vivacidade e à qualidade em tempo real; 

• São implícitos – as vendas são não agressivas e indiretas. 

 

Vincular o nome da Marca diretamente ao Evento apresenta a vantagem de ser ainda 

mais difícil de quebrar a relação e o impacto se torna ainda maior, e estes podem ser 

denominados Eventos culturais institucionais. Tornar o Evento recorrente por um longo 

período, também. Assim, a Marca detentora trabalha nas interfaces entre Evento, estratégia de 

comunicação e cultura. 

Observa-se que, na tentativa de ampliar o espectro de atuação das Marcas na dinâmica 

do consumo, emergem os Eventos culturais institucionais como uma ferramenta de apoio e 

sedimentação da relação entre consumidor e Marca. Segundo Soares e Pereira (2007), 

Eventos culturais institucionais podem funcionar como mais uma importante forma de 

experiência deste indivíduo-consumidor na lógica do consumo contemporâneo. Os autores 

entendem por Evento cultural institucional, a delimitação de um espaço para apresentações 

culturais (shows, peças de teatro, festivais, exposições, entre outros) que esteja diretamente 

associado a uma Marca e que se projete para um público específico com finalidades 
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institucionais – e não, simplesmente, como ponto-de-venda do produto (SOARES e 

PEREIRA, 2007, p. 1). 

Tais Eventos ampliam a noção de que as Marcas que se apóiam e patrocinam artefatos 

ligados à cultura se transformam, elas mesmas, em Eventos, que logicamente, passam a atuar 

como mediadores entre as próprias Marcas e o público. É a associação entre cultura e Marca, 

agindo de maneira Marcadamente simbólica, ampliando assim, o espectro da experiência dos 

indivíduos contemporâneos com estas Marcas. 

Ex-Presidente da Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo, Eduardo 

Sanavicz, quando estava no cargo, declarou que o setor de Eventos podem representar valioso 

recurso tanto nos bons momentos da economia quanto nas crises. Silva (2005) apresenta a 

transcrição: 

Quando a economia se desenvolve, ele cresce, porque há lançamentos de produtos, 

novos temas a serem apresentados em seminários e tecnologias a serem difundidas, e, 

numa crise, a área também se desenvolve, porque, para muitos segmentos, realizar um 

Evento é a saída para driblar dificuldades. (MATTEUCCI, Leonora. Revista 

Marketing, no 349, Fev. 2002, apud SILVA, 2005, p. 26). 

 

Silva (2005) considera que uma empresa pode utilizar o Evento de diferentes formas, 

sujeitas a variáveis como: a importância dos objetivos, o grau de retorno esperado e a 

disponibilidade de verbas. Os processos são complexos e envolvem, em geral, grande 

quantidade de pessoas e recursos financeiros, por isso há necessidade de um adequado 

planejamento que contemple objetivos, conteúdo e forma, e uma rigorosa análise 

custo/benefício, pois quando empresas investem em Eventos ambicionam um retorno 

tangível. 

Para Kotler e Keller (2006), são três as etapas para se realizar patrocínio de Eventos 

bem sucedido: a escolha dos Eventos apropriados, a criação do programa de patrocínio ideal 

para o Evento escolhido e a avaliação dos efeitos que ele produz. Existe uma necessidade de 

quantificar o impacto do Marketing como forma de avaliar necessidade de melhora das 

estratégias. Kotler e Armstrong (2007, p. 47) citam que os administradores de Marketing 

“acreditam que o Marketing produz resultados intangíveis, que não são diretamente passíveis 

de mensurações de produtividade ou retorno. Mas tudo isso está mudando.” 

Os autores comentam que através da captura de montanhas de dados e evolução das 

ferramentas de análise, exige-se uma abordagem mais científica para garantir que o dinheiro 

alocado nas estratégias de Marketing esteja sendo bem gasto, sendo possível conhecer o 

retorno sobre o investimento e avaliar o impacto das ações. Podem-se utilizar mensurações-

padrão de desempenho do Marketing, como força da Marca, vendas e participação no 
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mercado. Entretanto, para estimar o impacto do Marketing, cada vez mais, utilizam-se 

mensurações centradas no cliente, como aquisição e retenção de clientes e valor do cliente ao 

longo do tempo. 

Ao adentrarem na discussão sobre avaliação de resultados, Kotler e Keller (2006) 

reafirmam que Eventos são difíceis de avaliar, mas sugerem duas abordagens básicas: 

• O método da oferta – foca a exposição potencial da Marca, avaliando a extensão da 

cobertura na mídia, como segundos de exposição em mídia áudio-visual ou 

centímetros em mídia impressa. Essas medidas de ‘aparições’ são devem ser 

transformadas num valor equivalente em gastos caso fossem propaganda, portanto 

pagas. Mas embora proporcione medidas quantificáveis, sua validade pode ser 

questionável devido ao fato de a mídia não ter a obrigatoriedade da comunicação 

estratégica, mas a cobertura editorial positiva pode valer de cinco a dez vezes o 

equivalente na propaganda. 

• O método da demanda – foca a exposição relatada pelos consumidores, através de 

pesquisas de acompanhamento ou personalizadas, que podem investigar a capacidade 

do patrocínio de influenciar a conscientização, as atitudes ou até as compras.  O intuito 

é medir a lembrança do patrocinador e intenções resultantes. 

 

Observa-se certa equivalência nas abordagens expostas pelos autores sobre a avaliação 

dos resultados das ações de Relações Públicas de Marketing, também chamadas de Assessoria 

de Imprensa, citando três medidas mais comuns para avaliar sua eficácia: 

• Número de exposições – fornecido como clipping e contendo a contabilização dos 

números (centímetros, circulação dos exemplares, tempo no ar, audiência estimada e 

equivalência em gastos); 

• Conscientização, compreensão ou mudança de atitude – através de pesquisas que 

identifiquem quantas pessoas lembram da notícia, quanto foi a mensuração boca-a-

boca, e quantas pessoas afirmam terem mudado de atitude; 

• Impacto nas vendas e nos lucros – uma medida mais satisfatória. 

 

Especificamente para Eventos, Costa e Crescitelli (2007) indicam que é possível 

avaliar o retorno em função de volume de público e de vendas locais, divulgação 

desenvolvida, opinião geral e efeito residual de lembrança. Como tal efeito pode ser pequeno, 

ou de curto prazo, provoca-se a necessidade de repetição, para que se sedimente na lembrança 
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do público. Fischer (2002) corrobora ao afirmar que construir uma reputação pressupõe um 

trabalho de longo prazo. 

Silva (2005) faz a colocação que a avaliação deve ocorrer durante todo o planejamento 

e organização do Evento, no entanto, é mais comum a avaliação pós-Evento.  

Uma forma de medir o efeito da exposição da Marca é realizar um levantamento antes 

e depois dos Eventos no que tange à lembrança e conscientização da Marca, corrobora Aaker 

(2007). Outra opção é quantificar as exposições de Marca na mídia que o Evento gerou e 

descobrir o valor deste tempo ou espaço (dependendo se a mídia é fonográfica ou impressa). 

Também se pode estimar o impacto da exposição da Marca no local fazendo uma amostragem 

do número de pessoas expostas ao Evento, pois da propaganda com a mensagem focalizada é 

mais eficaz, apesar de ser mais abertamente comercial. 

Com a compilação de dados estatísticos, informações sobre o Evento e análise em 

relação aos objetivos propostos, é possível que se apresente feedback do Evento e se ofereça 

ferramentas para o aperfeiçoamento da atuação, segundo Silva (2005). 

Alguns dos Eventos patrocinados citados na bibliografia pesquisada são: Free Jazz 

Festival, Hollywood Rock, Philips Monsters of Rock, Close-up Planet, Carlton Dance 

Festival, Pão Music, Coca-Cola Vibezone, Skol Beats, Tim Festival, Festival Claro que é 

Rock, Vivo Open Air. Todos os Eventos levam o nome das Marcas, reforçando, ainda mais, a 

associação da imagem do Evento com a da Marca. 

Segundo Pereira (2005 b), a estratégia de promover este tipo de Eventos não é nova. Em 

meados da década de 90, empresas como Nike, Polo, Tommy Hilfiger, cervejas Molson e Miller 

entre outras, já investiam em patrocínios e na criação de seus próprios Eventos culturais, pois, 

além de agregar valor ao produto, os Eventos representam uma oportunidade para a difusão de 

ideologias a públicos segmentados. Sobre este processo, Naomi Klein esclarece:  

Para essas empresas, o branding não era apenas uma questão de agregar valor ao 

produto. Tratava-se de cobiçosamente infiltrar idéias e iconografias culturais que suas 

Marcas podiam refletir ao projetar essas idéias e imagens na cultura como "extensões" 

de suas Marcas. A cultura, em outras palavras, agregaria valor a suas Marcas (KLEIN, 

2002, p. 52-53). 
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2.4. MARKETING DIGITAL E INTERATIVO 

Conforme Lovelock e Wright (2004), as novas tecnologias estão alterando 

radicalmente o modo pelo qual muitas organizações de serviços negociam com seus clientes, 

bem como aquilo que acontece nos bastidores. Com a rápida difusão das tecnologias da 

informação e da comunicação, o computador tem sido cada vez mais utilizado como 

ferramenta para o Marketing, principalmente para atingir os segmentos de comunicadores 

mais inovadores, que valorizam a Internet e a utilizam como veículo de informação, 

comunicação, expressão e construção de relacionamentos (OGDEN, 2004). Assim, a arte de 

manter o cliente satisfeito está obrigando o Marketing a conviver com a informática, que se 

tornou ferramenta importante na gestão do cliente.  

De acordo com Lovelock e Wirtz (2006), muitos dos primeiros sites eram pouco mais 

do que folhetos eletrônicos que apresentavam recursos gráficos atraentes e demoravam muito 

para ser “baixados” da Internet. Ao contrário, sites interativos da atualidade permitem que 

clientes mantenham diálogo com um banco de dados e produzam informações customizadas, 

ou seja, formatadas de acordo com seu perfil e necessidade. 

A Internet possibilitou o rompimento com o modelo tradicional da comunicação de 

Marketing por meio das mídias de massa, potencializando sua eficácia, caso a ferramenta seja 

utilizada como meio de criação de relacionamento e interatividade com os clientes e para 

realização de negócios.  Assim, a Internet facilita o fluxo de informação, fluxo de negociação, 

fluxo de serviços, fluxo de transação e também de promoção, abrangendo aspectos de todos 

os elementos do mix de Marketing. Assim, está desempenhando papel cada vez mais 

importante neste contexto. 

Desde o início da década de 90, muitas empresas realizam experiências de 

comunicação com seus consumidores através da Internet, que passou a ser uma ferramenta 

importante da Comunicação Integrada de Marketing (CIM), e com sua evolução, deu origem 

ao chamado Marketing Digital, conforme afirma Ogden (2004). 

O conceito de Marketing Digital, também conhecido como E-Marketing, ou Marketing 

Eletrônico (Limeira, 2007), expressa o conjunto de ações de Marketing intermediadas por 

canais eletrônicos, em que o cliente controla o tipo da informação recebida. 

Para Kotler e Keller (2007) os principais benefícios na utilização do Marketing Digital 

são: ajustes rápidos às condições de mercado, custos reduzidos, cálculo do número de 

visitantes (que ajudam a melhorar as ofertas e estratégias de Marketing), e principalmente a 

construção de relacionamentos com o público de interesse. 
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Bretzke (2000) aponta que, através do uso da Internet, a distância física perde 

relevância e o tempo de compras e relacionamento adquire o padrão 24x7, isto é, à disposição 

24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta nova disponibilidade infinita faz com que o 

relacionamento do cliente com a empresa seja potencializado, também infinitamente. 

Para Lovelock e Wirtz (2006), talvez o aspecto mais notável da Internet seja sua 

ubiqüidade (similar à onipresença, é a condição de estar em toda parte ao mesmo tempo): um 

site Web hospedado em um país pode ser acessado de praticamente qualquer lugar do mundo, 

oferecendo a mais simples forma disponível de entrar no mercado internacional. 

O Marketing Digital deve ser utilizado como fonte de vantagem competitiva e, de 

acordo com Chleba (2000), existem sete grandes forças, descritas a seguir: 

1) Aproximação: A tecnologia permite a divulgação de produtos e serviços com clareza de 

imagens, vídeo e áudio com possibilidade de venda-on-line. Esta aproximação do produto ou 

serviço com o cliente-potencial tem diminuído o papel do intermediário em alguns setores e 

contribuiu para a formação de um novo perfil de consumidores. 

2) Convergência: A partir do momento que se tornou possível a representação digital, 

abriu-se um novo horizonte para os setores de entretenimento, informação e telecomunicação. 

A convergência trata da associação diversos serviços em um único com algumas múltiplas 

possibilidades como um site onde se faz compras, pagamentos, rastreamento da entrega e 

também pode ser um canal de comunicação para dúvidas, reclamações ou sugestões. 

3) Democratização da Informação: com a Internet, tem-se informação com atualização 

imediata, custo baixo e disponibilidade de mecanismos eficientes de busca comprovadamente 

eficientes. 

4) Integração: empresas podem integrar seus sistemas de informação com parceiros, 

fornecedores ou instituições financeiras com segurança e baixo custo. 

5) Interatividade: trata da possibilidade do cliente conseguir a informação ou o serviço que 

necessita, a partir da transferência bidirecional de dados.  

Atualmente, valorizam-se cada vez mais as estratégias que fazem uso de veículos interativos, 

aparelhos e interfaces que permitem um diálogo one-to-one, que respeitem a individualidade 

do cliente.  

6) Globalização: a Internet permite acesso irrestrito a informação através de sites de busca 

como o Google ou Yahoo. Empresas também podem estabelecer Marcas globais e monitorar 

seus mercados e o surgimento de novos fornecedores ou oportunidades de negócios. 
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7) Personalização: estuda a possibilidade de estabelecer o atendimento em massa de forma 

personalizada, com qualidade e custo baixo.  

 

De acordo com Murer (2002), pode-se dizer que, quanto maior a personalização dos 

serviços, maior o grau de satisfação do cliente, melhor será sua experiência de compras, mais 

orientada e dirigida serão as campanhas de Marketing, a comunicação e a propaganda. 

Bretzke (2000) assinala que o uso intensivo da tecnologia contribui para que o 

relacionamento se torne mais eficiente, a um custo menor. Chleba (2000) corrobora afirmando 

que a possibilidade de redução de custos de operação e transação tem sido um dos benefícios 

mais óbvios que as empresas esperam obter com a utilização da Web e é também a motivação 

que tem prevalecido no curto prazo.  

A Internet também possibilita a reorganização das estratégias de trabalho a qualquer 

momento e a apuração dos resultados das ações executadas em tempo real. Bretzke (2000) 

informa que a tecnologia fornece um banco de dados contínuo e personalizado, no qual são 

acrescentadas informações de cada respondente, que podem ser utilizadas para conduzir uma 

comunicação contínua. 

Há ainda outras motivações para a utilização do Marketing Digital. Entre estas estão: a 

exploração de novas tecnologias, a criação de novas oportunidades de negócio, e a 

possibilidade de conquistar novos clientes. Todas estas relacionadas à interatividade que o uso 

da Internet possibilita, pois o cliente passou a ter papel ativo na definição da oferta das 

empresas, o que exigiu destas a customização e personalização dos produtos e dos meios de 

comunicação e vendas. Ou seja, os clientes passaram a influenciar diretamente o 

departamento de Marketing.  

A natureza interativa da Internet tem o potencial de aumentar drasticamente o 

envolvimento do cliente à medida que o cliente participa do processo, ou até realiza o auto-

atendimento. Pode-se dizer, então, que o objetivo do Marketing Digital é usar o poder da rede 

mundial de computadores interconectados para realizar um novo tipo de comunicação e de 

relacionamento com os consumidores, o chamado Marketing Interativo, no qual o 

relacionamento é bidirecional, isto é, o consumidor não é passivo, mas sim ativo ao longo do 

processo (OGDEN, 2004).  

O conceito de Marketing Interativo, segundo Limeira (2007), pode ser entendido como 

o conjunto de ações de Marketing direcionadas a criar uma interação entre cliente com papel 

ativo e a empresa. Desta forma, permite diversas ações que, em relação às outras abordagens 

de Marketing, têm diversos pontos favoráveis. 
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Os benefícios que uma empresa pode ter ao implantar soluções de comunicação 

integrando ferramentas digitais interativas são muitos, segundo Murer (2002), como: o meio 

de comunicação é ao mesmo tempo um canal de vendas; tudo pode ser testado antes da 

implementação, com mais rapidez e com custos e riscos infinitamente menores; as 

possibilidades de mudanças, correções ou incrementos de uma ação de comunicação ganham 

um dinamismo muito maior; o custo por contato entre a Marca e o cliente tende a ser zero; o 

processo de captura de informações e enriquecimento da base de dados é constante; a taxa de 

resposta e a participação do consumidor são normalmente potencializadas em função da 

facilidade; grande quantidade de pontos de contato entre a Marca e o consumidor; utiliza a 

mídia eletrônica com real potencial de segmentação; integração em tempo real com outros 

canais; explora relacionamentos para transformar potenciais clientes em clientes de fato; 

identifica dados relevantes dos clientes e potenciais clientes; e facilita a definição, análise e 

escolha das estratégias de contato. 

Nota-se que Marketing Interativo é uma estratégia de negócios e sua finalidade é 

estabelecer diálogos permanentes com clientes, e que fornece um mecanismo para registrar 

preferências, fazendo com que os consumidores ajudem a moldar novos produtos e serviços 

com base em seus interesses, estilos de vida e padrões de compra (CHLEBA, 2000). Os 

diálogos produzem, então, informações precisas e oportunas para a empresa. 

Para Limeira (2007) a estratégia de negócios baseada no Marketing Interativo não 

requer procurar vender um único produto ao maior número de clientes possível. Ao contrário, 

procura-se vender a um único cliente o maior número de produtos possível, durante longo 

período de tempo, e diferentes linhas de produtos, baseado nas informações demográficas, 

psicográficas e no histórico de compras, registradas no banco de dados.  

No Marketing Interativo tem-se uma acentuada intervenção do fator humano, na 

medida em que existe um contato direto e constante entre o cliente e a empresa, segundo 

Zenone e Buairide (2002). Suas aplicações são inúmeras e, até mesmo, óbvias. O grande 

desafio está no desenvolvimento criativo de aplicações competitivas, estratégias significantes 

e unificadas, e a baixo custo (ZENONE e BUAIRIDE, 2002). 
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3. INTRODUÇÃO AO MARKETING CONTEMPORÂNEO 

Na contemporaneidade, mudanças ocorridas em todos os âmbitos estão impactando 

fortemente na organização social, nas relações, e exigindo de todos mudanças profunda na 

forma de estar no mundo. Começa-se então a falar de um mundo excessivamente complexo e 

passa-se a falar da urgência da se adotar novos modelos de gestão empresarial para sobreviver 

no mercado, pois atualmente os fundamentos do Marketing Moderno perderam seu poder 

explanatório e, cada vez mais, acadêmicos e profissionais da área argumentam que o 

Marketing precisa de reformas, talvez até uma revolução, ou pelo menos um novo paradigma, 

Blümelhuber (2007).  

É preciso, de fato, responder ao desafio posto pela complexidade contemporânea. Faz-

se necessário o Marketing adequar as próprias estratégias a uma realidade que mudou. O 

Marketing carece de uma visão de ampla escala e também de uma visão social mais 

articulada, que o coloque no âmbito das relações complexas, sociais e de mercado, que não se 

podem reduzir à venda ou à compra.  

Nesta ótica, não se pode pensar num Marketing setorial que se ocupe das necessidades 

do consumidor ignorando as evoluções tecnológicas, os desenvolvimentos jurídicos, as 

tendências demográficas, as evoluções antropológicas, defende Di Nallo (1999, p. 22). O que 

precisa é um ângulo de interpretação coerente e compartilhado, que permita pensar estratégias 

mais ancoradas a visões da sociedade, do mercado e dos consumidores adequadas à realidade 

atual. 

O livro The New Marketing Era, de Postma, publicado em 1998, mostra mudanças no 

mundo que acabaram por influenciar transformações no Marketing, sendo o primeiro capítulo 

intitulado Marketing in a Changing World. Constatações que para a época eram emergentes 

como “O panorama mudou completamente, e os novos contornos trazem novos desafios” são 

apresentadas. A linha de pensamento de Postma (1998) segue citando que informação e mídia 

estão transformando o ambiente do Marketing, e neste novo mundo do Marketing o 

relacionamento deverá ter prioridade, o que envolve o processo de comunicação. 

A discussão sobre a decadência do Marketing antecede, portanto, o século XXI. A 

partir dos anos 80, o debate sobre a crise da disciplina assume maior relevância, sofrendo nos 

anos 90 com algumas drásticas tomadas de posição. No início da década de 1990, o alemão 

Gerd Gerken publicou o livro de título explícito: Abschied vom Marketing (Adeus ao 

Marketing, em português). O autor, levando em consideração as mais recentes tendências 
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econômicas e sociais, e se apoiando de forma inovadora nas novas teorias de comunicação, 

considera superada a era do Marketing.  

Assim, Gerken (1994) pontuou que nos anos 90: (1) abre-se a época do “poli-

sensualismo”, ou seja, muitos consumidores moram num só homem; (2) o desejo de novidade 

e a descoberta do novo se torna em si uma necessidade; (3) o tempo se torna cada vez mais 

rápido e descontínuo, assim, a atração pelas Marcar depende da atração pela atualidade das 

mesmas; (4) nasce a civilização multiopcional e o mercado quer a microssegmentação; (5) os 

grupos e referência têm fim e o novo credo é “confluir”; (6) os mercados estáveis passam por 

processos descontínuos e se tornam caóticos. 

Identificadas tantas mudanças em características determinantes para atuação das 

empresas no mercado, faz-se necessário repensar conceitos (como o target e a fidelidade) que 

passam a ser cada vez menos sustentáveis no mundo que se apresenta agora; bem como 

surgem novas idéias e conceitos que podem ser condizentes com a contemporaneidade e a 

atuação das Marcas nos mercados, como os Cenários e os Pontos de Contato, presentes neste 

capítulo. 

Outra discussão que emerge é a autonomia que as Marcas conquistaram, se destacando 

dos bens de consumo, e passando a transmitir significados relacionados à construção da 

identidade de seus públicos. Assim, novas formas de se administrar a Marca tomam lugar, 

levando em consideração o momento de aguçada afetividade e sinestesia do indivíduo 

contemporâneo, como é o caso da exploração dos apelos emocionais e sensoriais da Marca, 

que serão apresentados a seguir. 

 

3.1. REPENSANDO O TARGET E A FIDELIDADE 

O ponto de partida do Marketing para conhecer e satisfazer os consumidores é tentar 

compreender seu comportamento: estudar como pessoas, grupos e organizações selecionam, 

compram, usam e descartam produtos, serviços, idéias ou experiências. Para entender o 

comportamento do consumidor é preciso fazer uma análise do ambiente em que o consumidor 

vive e identificar os fatores que mais os influenciam. Então, torna-se fundamental monitorar 

constantemente as mudanças e observar como se comportam antes e depois do consumo. 

Assim, os estudos de Marketing tradicionais põem o consumidor no centro da dinâmica do 

consumo. 
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Se o consumo é considerado um processo de decisão e de escolha, com o consumidor 

e suas necessidades no centro das pesquisas de mercado, a estratégia das empresas será a de 

compreender como tais decisões são tomadas e agir nas motivações da compra, sugere Di 

Nallo (1999). Então, surgem inúmeras teorias colaborativas para explicar o comportamento do 

consumidor, sejam comportamentais ou motivacionais, até psicanalíticas. São teorias que não 

competem, mas colaboram para o entendimento do assunto. 

Mas os processos de aprendizado e os comportamentos dos consumidores atuais são 

geralmente espontâneos e não previsíveis. A mutabilidade dos indivíduos ligados ao novo 

sistema social e situações incertas não permite obter indicações dos comportamentos dos 

consumidores de hoje. Desta forma, Perez (2009) expõe que as “hierarquias das necessidades 

humanas”, conhecida como pirâmide de Maslow e outras teorias que consideram 

comportamentos uniformes e coerentes, baseados na razão, ou dividem o mercado em 

segmentos homogêneos, se borram, tornam-se estruturas que não comportam mais a 

discussão. Não se tem mais hierarquia, e sim o “acaso”, o que permite argumentar que, 

atualmente, a segmentação da demanda chegou a um ponto crítico e é oportuno iniciar novos 

percursos.  

Para Di Nallo (1999), a segmentação pode ser considerada o processo de agrupamento 

daqueles consumidores cujas reações, com respeito a uma particular ação de Marketing em 

suporte de um produto, são e ficarão iguais ou similares durante certo período de tempo. 

Segmentar um mercado quer dizer agregar grupos de consumidores que apresentam as 

mesmas características: o segmento que resultará disso será a soma das características de 

muitos indivíduos com acentuados elementos de homogeneidade, um grupo homogêneo de 

consumidores. 

A definição dos targets depende em primeiro lugar da maneira como se segmenta a 

demanda. Normalmente o target é considerado no Marketing como resultado da segmentação 

da demanda. O sistema das diferenças articulado dessa forma favorecia a criação de grupos de 

referência ou targets distintos. O percurso consiste em segmentar o mercado, subdividindo-o 

em grupos homogêneos e, enfim, escolher qual entre estes grupos considerar como objetivo, o 

alvo das estratégias de Marketing.  

Target definia em linhas gerais o tipo de consumidor ou conjunto de consumidores 

que a organização desejava atingir, e que guardavam características e necessidades 

comuns. (PEREZ, 2009, p. 2) 
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A base do uso do target é que existem grupos com comportamento homogêneo, “ao 

menos em certa circunstância e com certos produtos, e dotados de uma certa estabilidade”, 

ressalva Di Nallo (1999, p. 122). Se a rapidez da mudança dos comportamentos é elevada 

demais, a definição do target corre risco de se tornar um procedimento inútil, dado que a 

homogeneidade do grupo se quebra. Sem essa coerência dos consumidores, o target perde o 

significado e a validade prática. “No geral, podemos afirmar que a história do Marketing 

assiste a uma contínua fragmentação e redução das dimensões do target.” (DI NALLO, 1999, 

p. 123). 

A definição de fidelidade também tem como base de sua conceituação o indivíduo 

inteiro e preciso, com comportamentos constantes. Mas o homem contemporâneo é múltiplo e 

mutável. As características do consumo contemporâneo não se baseiam em um critério único, 

mas que sejam disponíveis para um grande leque de possibilidades, o que faz com que o 

consumo apareça caracterizado por elementos interativos e de percepção que agora são 

assumidos durante um período qualquer e mudam com facilidade. 

Então, o consumo e o estilo não são mais deMarcados definitivamente, mas também 

são móveis e mutáveis, dando origem aos fenômenos de infidelidade do consumidor. As 

necessidades de hoje do consumidor podem não ser o que ele precisará amanhã, ou seja, o 

comportamento de consumo visa apenas uma completude transitória. O objetivo relevante 

muda aleatoriamente, sem que o tempo seja uma deMarcação importante, fazendo com que 

ocorra uma diluição simbólica do consumo. 

Assim, não se pode mais falar em fidelidade definitiva. Caso a fidelidade exista é mais 

fluida e em trânsito, tornando-se uma preferência momentânea. Di Nallo (1999, p. 206) parece 

mais catedrática e expõe: “O consumidor fiel não somente não existe mais, como seria uma 

contradição na sociedade complexa.” 

Então, a coerência e a estabilidade necessárias a instituição da fidelidade e a formação 

dos targets parecem cada vez menos sustentáveis, já que a velocidade na mudança das 

configurações sociais e do comportamento dos indivíduos torna muitas vezes as definições 

estáticas e coerentes superadas antes ainda de serem formuladas. Fica evidente, então, como 

as condições de instabilidade e rápida mudança das atuais sociedades pós-industriais 

avançadas tenha colocado em crise estas abordagens.  

Em meio a esse universo movediço, que não se deixa fixar, sem possibilidade de 

encontrar soluções nos fundamentos existentes, restou aos teóricos e profissionais 

do Marketing interpretar e intervir no mercado por meio da identificação dos filões 

comunicacionais e da análise de seus respectivos pesos nos campos sociais. 

(PEREZ, 2009, p. 3) 
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Gerken (1994, p.47) pontua que “não há mais um consumidor para o qual se dirigir, há 

somente um fluxo de culturas do consumo e de orientações contraditórias com os quais se 

deveria confluir ou pelos quais ser transportado”. Desta forma, talvez tenha chegado o 

momento de repensar o target e a fidelidade, e pensar em outras possibilidades. As soluções 

que vêm da semiótica e a proposta de Cenários parecem ir nesta direção, segundo Di Nallo 

(1999). 

 

3.2. CENÁRIOS POSSÍVEIS 

Como o Marketing não se interessa mais por grupos ou segmentos de consumidores, 

nem por cada consumidor individualmente, mas pelas construções sociais no interior das 

quais eles se movem, Di Nallo (1999, p. 70) apresenta que as empresas e o próprio Marketing 

já não são mais vistos como agentes externos, que observam o mercado e os consumidores do 

lado de fora. O objetivo das empresas e do Marketing deve ser entrar diretamente no âmbito 

dos Cenários, enfatizar o componente participativo e interativo, participando ativamente da 

construção das culturas de consumo. Da ação à interação. 

Para o Marketing isto implica no fim do raciocinar abstrato sobre grupos de 

referência e o dirigir-se para grupos sociais reais, e ao mesmo tempo significa viver 

no meio destes grupos, ao invés de analisá-los somente do exterior (GERKEN, 

1994, p. 108). 

 

Segundo Gerken (1994) as empresas devem ser consideradas como parte dos sistemas 

em que pretendem operar, o que implica necessariamente que seu ponto de vista seja interno 

ao mercado. Não se pode mais agir no mercado e com os consumidores como se fossem alvos 

para os quais dirigir as atenções. A ação não vai somente na direção da empresa ao mercado, é 

sim uma dinâmica de troca que depende das estratégias empresariais e mais ainda dos 

sistemas sociais com os quais entra em contato. 

Por esta razão promove-se a ‘interfusão’, para que a empresa sempre esteja presente 

no mercado. Segundo Gerken (1994), a ‘interfusão’ pode ser considerada como um ótimo 

sistema de relações, pois as relações sociais são mais estáveis que relações do consumo. Sua 

essência é que no centro ficam os Cenários, construções sociais que se apóiam na base de 

projeções comuns.  

A construção de Cenários põe os mercados no centro do próprio interesse, o que leva a 

se ocupar de muitos objetos para os quais dirige sua atenção, mas que, para Di Nallo (1999), 

podem ser resumidos essencialmente a três: as empresas, os consumidores e a sociedade, 

todos no interior de um contexto social. Então, torna-se necessário desenvolver ferramentas 
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através das quais seja possível prever a formação e o impacto das orientações de consumo no 

mercado. Assim, são descobertos os fenômenos que influenciarão o consumo, organizá-los 

em redes e fluxos, para assim intervir. 

Segundo Di Nallo (1999), tais previsões e intervenções devem se basear em um 

sistema lógico construído através da observação empírica, que individualize os componentes 

de consumo, suas dinâmicas, e interprete suas relações com o mercado. Trata-se de uma 

construção baseada na observação da sociedade contemporânea e no recebimento da lógica 

sistêmica, e sua capacidade de incluir a complexidade, como a que melhor interpreta este tipo 

de sociedade. 

Nesta ótica não se pode pensar num Marketing setorial que se ocupe das 

necessidades do consumidor ignorando as evoluções tecnológicas, os 

desenvolvimentos jurídicos, as tendências demográficas e religiosas, as evoluções 

antropológicas, enfim, daquele cadinho onde se formam as exigências e as 

necessidades do consumidor (DI NALLO, 1999, p. 22). 
 

Dessa forma, conhecer os processos de comunicação, de interação e de percepção que 

presidem à criação e o consumo do produto, permite prever o que interessa ao mercado, bem 

como orientá-lo para as direções mais convenientes para a empresa. 

Definindo o mercado como arena de trocas potenciais, acaba por incluir qualquer coisa 

que possa ser trocada, seja um objeto, um serviço, uma pessoa, uma idéia. Pode-se admitir 

que o conceito de troca não se limite às transações de tipo econômico, mas compreenda 

também valores simbólicos, sociais, e culturais. Os Cenários, então, criam sua própria 

atualidade e dão aos vários produtos e estilos de vida um valor informativo (GERKEN, 1994). 

Segundo este conceito, Gerken (1994, p. 68) explica que “o sucesso no mercado irá 

depender sempre mais do que se consiga impor à consciência pública a interpretação social do 

produto”, ou da Marca. Di Nallo (1999) corrobora, pois considera que será bem sucedida a 

empresa receptiva e consciente, capaz de entender as mudanças e transmiti-las com 

antecedência no produto e na imagem, ou seja, na sua existência. O Marketing é interpretado, 

portanto, não como conquista, mas como compartilhamento. Compartilhar significa aderir, 

participar, estar junto. Abrem-se então novos espaços para se estar em contato com o 

consumidor. 
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3.2.1. Pontos de Contato  

Os pontos de contato de consumidores com os sistemas de consumo e com os 

produtos, que estão inseridos destes, são as áreas chamadas de Meeting Points (DI NALLO, 

1999), que os considera lugares de encontro de pessoas, mercadorias e palavras, e neste 

trabalho serão tratados por Pontos de Contato. Locais nos quais se trocam e se põem juntas 

estas instâncias. Locais “de encontro, de fusão, e ao mesmo tempo de trânsito” (DI NALLO, 

1999, p. 195). 

Os Pontos de Contato são áreas de conexão entre mercado, empresa e fluxos de 

comunicação, elementos situados no ambiente. São pontos de encontro de consumidores e 

sistemas de produtos. Tal encontro se dá pela utilização de fluxos comunicativos que 

interagem com o mercado e com a empresa, que por sua vez influenciam o sistema de 

mercado. 

Os Pontos de Contato são áreas sócio-culturais . São formados por muitas unidades 

que interagem, estando em estrita interação com o mercado e a empresa e distinguindo-se por 

limites flutuantes, com diferenças mais semânticas que funcionais (DI NALLO, 1999, p. 193). 

Constituem-se no espaço interativo entre os sistemas sociais, o das relações e o das 

percepções. Assim, estão em estrita interação com o mercado, sendo criador de percepções e 

símbolos. 

A abordagem dos Meeting Points ressalta a necessidade da sintonia consciente e 

análise antecipada dos filões comunicativos que irão influenciar a área de consumo 

intencionada, permitindo que a empresa aja com consciência, desde que seja capaz de 

observar e compreender os vários mecanismos que levam ao encontro com o consumo, já que 

Di Nallo (1999) considera o mundo do consumo como um conjunto de áreas dinâmicas, no 

qual se articula a complexidade do sistema. 

Trata-se, então, de uma representação complexa da realidade complexa, cuja 

observação não pode se limitar a uma única dimensão. Considera-se a superfície, a 

profundidade e as dinâmicas relativas às mesmas, sendo necessário mover-se segundo cinco 

dimensões: de plano, de espaço, de tempo, de estado e de mote, segundo Di Nallo (1999, p. 

201). 

No que concerne à dimensão da superfície, o consumo aparece estruturado em áreas 

representáveis por “bolhas” ou “esferas”, segundo Di Nallo (1999, p. 20), cuja distinção entre 

estas não é deMarcada definitivamente, mas é móvel e mutável. Podem, portanto, 

aproximarem-se ou sobreporem-se, ao menos parcialmente.  
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As áreas de atração são distintas umas das outras por limites móveis e indefinidos que 

contêm sistemas de produtos coordenados segundo critérios variados. Elas podem ser 

contíguas, distantes, ou ainda se sobreporem parcial ou totalmente (DI NALLO, 1999, p. 

202). 

São áreas (ou “bolhas”) caracterizadas por elementos interativos e de percepção, que 

podem ser reconduzidos ao conceito de estilos de consumo, mas externos ao consumidor, e 

que podem ser assumidos durante um período qualquer de tempo e mudar com facilidade. 

Cada área está conotada por uma forma ou estilo de consumo (não ordenados segundo 

critério único e que não se excluem um com outro) que agrupa à sua volta uma quantidade de 

produtos (o que não impede sua presença em outra área). Cada área pode ser interpretada 

como uma realidade comunicativa, dispondo de um código geral de orientação que torna 

possível a conexão dos atores, das informações, do significado e da linguagem. Isto dirige a 

cultura específica daquele estilo de consumo. 

Dentro de cada “bolha” estão tanto os consumidores como os produtos. Segundo os 

comportamentos metamórficos do homem contemporâneo, é fisiológico que os consumidores 

troquem de “bolhas”, dando origem aos chamados fenômenos de infidelidade do consumidor 

(DI NALLO, 1999, p. 21). As bolhas são locais nos quais se entra e dos quais se sai diferente, 

fortalecido na própria identidade psíquica e social, estimulado por percepções e sensações que 

o mercado oferece. 

Estilo de vida e estilo de consumo não se excluem e, ao mesmo tempo, não constituem 

uma escolha duradoura. Os consumidores entram e saem dos estilos, e compartilham deles 

quase que simultaneamente. “Os estilos de consumo não são mais inerentes à personalidade 

dos indivíduos, mas podem ser escolhidos, bem como abandonados.” (DI NALLO, 1999, p. 

206) 

A função do consumidor é ativa, pois este não se limita a usufruir dos produtos 

oferecidos, mas também interage com os outros consumidores e com os outros atores em uma 

troca recíproca que contribui para criara a cultura daquele Ponto de Contato. 

Assim como os consumidores entram e saem dos estilos de consumo, produtos podem 

mudar de um Ponto de Contato para outro, dando lugar a metáforas comunicativas. Também 

entram em mais de um Ponto de Contato simultaneamente, podem fazer parte de mais de um 

sistemas (ou “bolhas”), assumindo significados diferentes dentro de cada um, pois os produtos 

dentro de cada “bolha” não são isolados, mas inseridos em sistemas de consumo. 
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Os produtos se dispõem no interior do Ponto de Contato em uma ordem de círculos 

concêntricos, nos quais os mais centrais ficam os mais caracterizadores daquela área, os bens-

guia, que conotam o sistema. Nos círculos intermediários estão os bens-satélites, aqueles que 

podem que suportam aquela função e podem ser encontrados em outros sistemas afins. Já nos 

mais externos estão os bens-limiares, que podem ser utilizados em muitos outros sistemas (Di 

NALLO, 1999, p. 204). 

Essa dinâmica do produto poder entrar em mais de um Ponto de Contato ocorre porque 

a natureza comunicativa de alguns produtos é polissemântica e se adapta, assumindo 

significados diferentes em contextos diferentes, bem como as palavras. Ou seja, o produto 

muda de um sistema para outro, mas não gera confusão ou incompreensão da mensagem, pois 

é recebido e compartilhado por poucos e cada vez mais consumidores dentro daquela “bolha”, 

segundo a interpretação dos Meeting Points de Di Nallo (1999). 

 

 

Figura 5: Representação dos Meeting Points. 

Fonte: adaptado de DI NALLO, 1999, p. 203. 

 

Abaixo da superfície das “bolhas”, existe uma ramificação de fluxos comunicativo que 

são atraídos pelos vários Pontos de Contato, assim, cada um se torna uma área de conexão de 

fluxos comunicativos que interage com o mercado e a empresa. Portanto, as orientações dos 

consumidores e do mercado do futuro dependem destes filões comunicativos: “O que se mexe 

em profundidade hoje influenciará a morfologia do que estará na superfície amanhã” (DI 

NALLO, 1999, p. 21). 
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Esta distinção entre superfície e profundidade e o reconhecimento da influência da 

segunda sobre a primeira permite à empresa agir com consciência, caso seja capaz de observar 

e compreender os mecanismos que levam da profundidade à superfície. Assim sendo, esta 

abordagem ressalta a necessidade da sintonia e também fornece os instrumentos para uma 

sintonia consciente, pois possibilita a antecipada analise dos filões comunicativos que irão 

influenciar a área de consumo e, por conseguinte o sistema de mercado no futuro próximo. 

Nos filões comunicativos estão presentes os agentes científicos e profissionais, as 

massas, os grupos exponenciais, o filão jurídico e o das vendas e compras. Di Nallo (1999, p. 

210) considera como fluxos comunicativos tecnologia, design, moda, divulgação, 

ambientalismo, segurança, deslocação dos pontos de venda. Todos convergindo para áreas e 

expectativas que dão lugar a um leque de possíveis produtos relacionados, e das quais os 

produtos e as relações que vivem na parte mais externa do Ponto de Contato deveriam sofrer 

uma materialização seletiva, passando através do mercado. 

Já os fluxos comunicativos provenientes de diversas origens encontram-se na parte 

profunda do Ponto de Contato e interagem com o sistema de mercado do qual a empresa faz 

parte. Assim, constitui-se uma área de conexão que fornece consistência às escolhas da 

empresa. 

Para Di Nallo (1999, p. 22), tais filões comunicativos devem ser analisados: (1) por si, 

enquanto pertinentes a cada Meeting Points; (2) com relação aos outros filões comunicativos 

que pertencem ao mesmo Meeting Point; (3) com relação ao seu peso específico de influência 

nos consumidores; (4) com relação à cultura real e possível de Meeting Point considerado. 

Destas considerações feitas por Di Nallo (1999), que consideram a mutabilidade e a 

turbulência da sociedade atual, do sistema de mercado e do comportamento humano, emerge 

uma nova proposta de análise do mercado, que pondera as relações e os processos nos quais 

se articula o consumo e dos quais as ações e as motivações dos consumidores fazem parte. 

Assim, para Di Nallo (1999, p. 231) fazer Marketing significa penetrar onde os fluxos 

comunicativos que se acumulam e que aos poucos constituirão as novas orientações dos 

consumidores; descobrir os Cenários futuros e os possíveis Pontos de Contato provenientes 

destes filões comunicativos que dizem respeito aos sistemas de produtos e consumidores, 

compartilhando o sistema cultural no qual se insere. 
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3.3. A MARCA NA CONTEMPORANEIDADE 

Na sociedade contemporânea, ou pós-moderna, há uma verdadeira avalanche de 

informações e opções de ideologias, produtos de consumo, identidades, e tudo mais. Ou seja, 

detecta-se a forte saturação dos mercados, o intenso congestionamento midiático e 

publicitário, a evidente procura dos consumidores por pontos de referência e, 

consequentemente, a latente necessidade de semantização de produtos e de serviços, de 

acordo com Semprini (2010). 

Com forte presença no contexto contemporâneo, as Marcas ocupam espaço importante 

na mente e na vida das pessoas para identificação das coisas. Para Semprini (2010, p. 27), elas 

nomeiam, identificam e diferenciam; acompanhando a evolução das práticas de consumo e 

mostrando como utilizar os produtos, garantindo sua qualidade. 

De acordo com a American Marketing Association (AMA), o termo Marca pode ser 

conceituado como “um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo 

isso, destinado a identificar os produtos ou serviços de um fornecedor ou grupo de 

fornecedores para diferenciá-los dos de outros concorrentes”. (KOTLER e KELLER, 2006, p. 

269). 

Nascida um século e meio atrás, no setor comercial, a Marca transformou-se na 

contemporaneidade, se expandindo para muito além desta esfera, à medida que ampliou sua 

presença e aumentou sua influência na vida cotidiana dos indivíduos. Semprini (2010, p. 37) 

aponta que as Marcas eram consideradas como indicador do bem-estar social econômico e do 

conforto da vida; o vetor do hedonismo e da livre escolha. 

Nos últimos vinte anos, segundo Semprini (2010), que as Marcas passaram por uma 

evolução e por transformações profundas, tanto em suas lógicas de funcionamento quanto em 

seu papel e seu significado, sendo que o que mudou de maneira significativa foi o lugar que 

elas ocupam nos mercados e nos espaços sociais. Assim, “as Marcas chegam ao limiar do 

milênio em uma situação na qual elas nunca foram tão poderosas e presentes, procuradas, 

amadas, seguidas.” (SEMPRINI, 2010, p. 33). 

Primeiramente, fatores econômicos e de consumo sustentaram o sucesso das Marcas, 

mas com as modificações que sofreram na atualidade, há a necessidade de ampliar o quadro 

de análise para o contexto sociocultural das sociedades contemporâneas (SEMPRINI, 2010, p. 

58), pois as Marcas libertaram-se da sua dimensão comercial tradicional e estenderam sua 

influência a um número crescente de territórios da discursividade social. Assim sendo, o autor 

apresenta que o contexto em que a Marca se insere é bastante complexo, e traz duas reflexões:  
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Para compreender o fenômeno das Marcas é preciso ampliar o campo de estudos 

para inseri-lo nas grandes tendências da evolução das sociedades contemporâneas, 

reagrupadas sob a temática geral do pós-moderno. (SEMPRINI, 2010, p. 39) 

 

Para compreender a lógica das Marcas, e o lugar tão importante que elas 

conquistaram na contemporaneidade, é preciso situar sua problemática comercial, 

industrial e econômica nos contextos histórico, sociológico e semiótico. 

(SEMPRINI, 2010, p. 26) 

 

A lógica da Marca deve seu extraordinário desenvolvimento a sua posição estratégica 

no cruzamento de três grandes dimensões profundamente imbricadas nos espaços sociais 

contemporâneos: o consumo, a economia e a comunicação.  

 

CONSUMO
ECONOMIA

COMUNICAÇÃO

 

Figura 6: Dimensões do espaço social da Marca 

Fonte: SEMPRINI, 2010, p. 59 

 

A comunicação que constitui a Marca deve ser entendida como uma lógica de seleção, 

organização e concretização de um projeto de sentido que é proposto e trocado com seus 

públicos, que abrange o conjunto das modalidades por meio das quais a Marca se manifesta, 

ou seja, conforme Semprini (2010), o termo comunicação é utilizado em sua acepção 

semiótica: como maneira de transmitir significados e sentido. 

Perez e Bairon (2002) defendem que ao se tratar da comunicação no ambiente 

empresarial, que se refere à construção da imagem organizacional, obrigatoriamente se passa 

pela Marca, pois esta ocupa um lugar central na problemática da comunicação empresarial 

contemporânea. Para se criar e manter uma organização empresarial forte, uma série de 

recursos é necessária, mas é improvável atingir o sucesso sem ter uma sólida Marca, 

corrobora Aaker (1996). 
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Aaker (2007, p. 186) destaca alguns pontos para construção de Marcas líderes, entre 

eles: 

• Que esta construção envolve inovação e excelência na criação de boas 

compensações e muitos elementos além da publicidade, como patrocínios, 

endossos, lojas conceito, Eventos locais, etc.;  

• Que os produtos são peça essencial para a Marca, mas ela é mais do que apenas 

isso; a empresa deve conhecer a identidade pretendida para a Marca e dirigi-la de 

forma a estabelecer conexões emocionais com o consumidor, ao contar histórias e 

gerenciar percepções. 

 

Para Aaker (1996, p. 12) são quatro os fatores que podem auxiliar na sobrevivência da 

Marca ao longo dos anos: “compromisso com a qualidade, conscientização do cliente, 

promoção da fidelidade e, acima de tudo, desenvolvimento de uma identidade de Marca sólida 

e inconfundível”. Conforme o autor, incorporar um conjunto de associações que proporciona 

uma imagem distinta e os fundamentos para um relacionamento podem ser fatores 

importantes para solidificar a Marca e a conscientização relativa à Marca. 

A conscientização da Marca refere-se à presença de uma Marca na mente dos 

consumidores, ou seja, como os consumidores recordam de uma Marca, variando desde o 

reconhecimento, passando pela recordação, chegando ao top of mind (a primeira Marca 

lembrada) e à Marca dominante (a única Marca lembrada), conforme Aaker (1996, p. 20). O 

posicionamento da Marca consiste em estabelecer um conceito na mente do consumidor. 

Um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas passa pelo desenvolvimento de 

uma capacidade de diferenciação que não esteja baseado unicamente nos benefícios tangíveis 

da Marca, pois a concorrência, em geral, possui capacidades técnicas e competências humanas 

similares, ou até mesmo idênticas. Sendo assim, a construção de uma Marca envolve a 

compreensão da mente do consumidor no intuito de fazer com que as características de um 

produto não se limitem apenas aos seus conceitos funcionais. Criar uma personalidade de uma 

Marca é criar um significado ou um valor para um produto de modo que estimule a sensação 

de desejo no consumidor e gere uma percepção positiva para a sua imagem. A Marca passa a 

significar não apenas um produto ou serviço, mas incorpora um conjunto de valores e 

atributos tangíveis e intangíveis para o consumidor diferenciá-las daqueles que lhe são 

similares. 
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A Marca, então, é um fator crítico de sucesso às organizações. Uma Marca 

consolidada transmite credibilidade e confiança aos seus consumidores e clientes, e isto é 

fundamental em um mercado onde se encontram disponíveis muitos produtos de qualidade e 

muitas Marcas fortes. Neste processo, o Branding. torna-se prioritário para a condução de 

ações visando ao desenvolvimento e à gestão eficiente da Marca (LINDSTROM, 2007). 

Branding são todas as ações relacionadas aos projetos de criação ou gestão da Marca, 

segundo Lindstrom (2007). Entende-se que a Marca será apresentada como um todo: nome, 

desenho, comunicação e posicionamento. Assim, o Branding envolve muitas áreas de 

conhecimento, buscando, através de ações estratégicas interdisciplinares, gerenciar os 

diversos discursos da Marca. Pode-se dizer que a intenção do Branding é fazer com que a 

Marca ultrapasse a esfera econômica, passando a fazer parte da cultura e a influenciar o 

comportamento das pessoas, num processo de transferência de valor. 

Segundo as dimensões do Branding, a imagem da Marca está relacionada com a 

criação de um valor agregado a ela, envolvendo atributos, sentimentos e percepções que os 

consumidores reconhecem num processo emocional que define a decisão de compra. Isso 

porque, as motivações de compra estão relacionadas às necessidades objetivas e também às 

nuances psicológicas do consumidor. Daí, a preferência da compra pode estar associada à 

imagem que transmite as qualidades da Marca e atrair os consumidores por motivação ou 

identificação (PINHO, 1996). 

Com tudo isso, percebe-se que as Marcas são fatores críticos de sucesso para as 

organizações e quando bem administradas tornam-se valiosos ativos financeiros e 

estratégicos. O valor da Marca é formado por um composto de associações afetivas e, com 

isso, pode-se afirmar que as Marcas são o resultado das experiências, das percepções, das 

sensações, dos contatos e das avaliações dos consumidores. (AAKER, 2007). 

Num cenário formado por inúmeras evoluções tecnológicas disponíveis a todos e 

outras muitas mudanças no ambiente das Marcas, a gestão do valor de Marca assume papel 

fundamental, pois ao escolher uma Marca para indexar a um produto, as empresas atribuem 

valores intangíveis, dimensões simbólicas e emocionais, que o diferenciam dos concorrentes 

que satisfazem as mesmas necessidades (SANTOS, POMPEU e SATO, 2010). É a promoção 

do intangível como fonte de diferenciação de Marcas, citada por Kapferer (1991), que passa a 

transmitir idéias, valores e atitudes, tornando mais amplo o escopo de significados possíveis 

para uma Marca. 
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Neste contexto, Semprini (2006, p. 11) ressalta o dinamismo necessário no trabalho de 

gestão da Marca contemporânea e define três dimensões-chave da Marca: a semiótica 

(constituição e veiculação de significados numa narrativa relevante), a relacional 

(relacionamentos e trocas realizadas a partir de contratos estabelecidos entre produção e 

recepção) e a evolutiva (reconhecimento de que é dinâmica, mutável e está em contínua 

evolução). 

O autor ainda afirma que a “promessa dos bens de consumo é substituída pela 

promessa das Marcas”. Com isso, os vínculos entre Marca e indivíduos são baseados em 

valores e crenças compartilhadas, criando relacionamentos. Então, as Marcas precisam 

encontrar caminhos para estabelecer laços e maior envolvimento com seus clientes, 

conectando-se ao indivíduo com maior profundidade. 

Segundo Perez e Bairon (2002), uma Marca pode ser um meio de se expressar ou de 

reforçar suas identidades e culturas, ou portadora de projeções de valores que sensibilizam o 

consumidor: “As Marcas erguem uma carga cultural e simbólica, que é a própria razão de seu 

valor.” (PEREZ e BAIRON, 2002, p. 57). 

Perez (2007) defende que o valor da Marca depende da resposta que ela obtém nos 

seus mercados, principal variável, e a mais credível, de toda a avaliação das Marcas. O valor 

de uma Marca utiliza uma linguagem de gestão que depende do valor dos pilares que a 

suportam: da qualidade estética e da capacidade figurativa do conjunto de signos que 

compõem a sua identidade global. Perez (2007) afirma que entender a rede associativa que 

gera a imagem da Marca é um caminho para revelar a sua potencialidade comunicativa, pois é 

entendido com um conceito de recepção, que é a imagem construída na mente dos seus 

intérpretes. 

O valor percebido de uma Marca, para Pinho (1996), realiza-se pela criação e 

manutenção das características funcionais e aspectos simbólicos que originam alguma 

vantagem competitiva para a empresa perante seus concorrentes. Portanto, o autor corrobora 

que a imagem que o consumidor tem de uma Marca é definida através do conjunto de 

associações e atributos que ele reconhece e conecta ao nome da Marca. A percepção de uma 

Marca reflete sua realidade. 

Segundo Aaker (2007), a identidade de uma Marca proporciona sentido e significado à 

Marca. A identidade da Marca deve ajudar a estabelecer um relacionamento entre a Marca e o 

cliente por meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou 

de auto-expressão (AAKER, 2007).  
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Semprini (2010) descreve que a Marca pós-moderna se tornou um princípio de gestão 

do sentido aplicado ao universo do consumo, bem como ao conjunto dos discursos sociais que 

circulam no espaço público. Cenário no qual o desejo dos indivíduos identificarem-se com 

uma Marca é latente e no qual as Marcas enfrentam o desafio de proteger sua identidade dos 

concorrentes, objetivando a criação de um vínculo forte e positivo com seu consumidor, 

conforme Semprini (2010), ou, conforme Aaker (1996), é necessário incorporar um conjunto 

de associações que proporciona uma imagem distinta e os fundamentos para um 

relacionamento positivo. Para isso, as Marcas utilizam-se da comunicação, que é o meio de 

acesso à mente do consumidor para criar um registro perceptual de imagens, símbolos e 

sensações que passam a definir a percepção da Marca. 

Para que esse processo de produção simbólica se efetue, não se tem mais que anunciar 

produtos, mas sim, significar Marcas (PEREZ, 2004, p. 111). Para tanto, pesquisas 

qualitativas com metodologias tradicionais começam a interagir com a semiótica, que 

desenvolve uma análise do conceito, do produto e das expressividades da Marca, e se torna 

capaz de indicar os efeitos potencialmente gerados, que serão selecionados, após se 

determinar seu grau de adequação às tendências, se definir se são capazes de ter ressonância, e 

se alinhar os signos com à intenção da organização, acrescenta Perez (2009, p. 3). 

Perez e Bairon (2002) entendem a Marca com um sinal distintivo de um produto ou 

empresa e que traduz de forma Marcante e decisiva o valor de uso para o consumidor. “As 

Marcas se expressam através do nome, do logotipo, da forma, da embalagem, do rótulo, da 

cor, do slogan, do jingle e da personalidade ou personagem.” (PEREZ e BAIRON, 2002, p. 

83). A utilização destas formas e de suas combinações vai depender do tipo de produto e dos 

objetivos da Marca. 

Corroborando-se, para Perez (2007), tanto na perspectiva do Marketing como na do 

Direito, a Marca incorpora características de identidade e representação e, sendo assim, a 

Marca é um signo, seguindo a noção peirceana do termo: “alguma coisa que representa algo 

para alguém”. A autora enfatiza que na Marca contemporânea há uma grande complexidade 

sígnica, principalmente, ao nível das expressividades. O signo-Marca carrega em si um 

potencial comunicativo; têm o poder de gerar efeitos de sentido. 

Então, a Marca não apenas significa um produto ou serviço, mas incorpora um 

conjunto de valores e atributos, tangíveis e intangíveis, para diferenciá-las daquelas que lhe 

são similares. A Marca tem a finalidade de ajudar o consumidor a identificar produtos e 

serviços e de transmitir aos mesmos, algum tipo de significado. É o resultado das 
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experiências, das percepções, das sensações, dos contatos e das avaliações dos consumidores. 

Desse modo, é preciso conectar-se com o consumidor, atingi-lo por meio de suas emoções e 

experiências, conectando-se emocionalmente e fazendo parte de sua vida como um ente, um 

amigo. 

Perez (2007) aponta que a Marca reúne aspectos qualitativos, indiciais e simbólicos, e 

que alguns arquétipos podem ser utilizados para gerar o sentido desejado (como humor, 

sedução e ludicidade), pois são caminhos que tocam em valores arraigados à cultura dos 

consumidores, como: descontração, alegria, emoção, calor, bom-humor, entre outros. Ponto 

corroborado por Perez e Bairon (2002), que defendem que se podem criar mundos sedutores e 

personagens míticos que ficam associados ao produto e passam a definir a Marca. 

Similarmente, Lindstrom (2007) acredita que o importante é que os pontos de contato 

sensoriais de uma Marca sejam mantidos vivos e melhorados, pois são eles os responsáveis 

pela identidade exclusiva da Marca. O principal objetivo, então, será garantir sustentação a 

todos os vínculos e associações ligadas à Marca. 

Com o intuito de ser fornecedora de percepções e experimentos que provocam reações 

emocionais de afinidade, afeição, adesão, paixão, indiferença, distanciamento, ira, repulsa 

etc., a Marca contemporânea é provedora de experiências. Gera elementos temporários de 

monopólio simbólico e econômico apoiando-se em percepções que substituem características 

racionais por experiências emocionais e sensoriais, algo vivenciado tanto física quanto 

imaginariamente. (ZOZZOLI, 2010, p. 1) 

Para Zozzoli (2010), o Marketing experiencial, também denominado de experimental, 

tem como objetivo implicar o consumidor no universo da Marca, levando em conta as 

interações entre produtos, serviços, vendedores, pontos de venda, comunicação, Marca, 

concorrência etc., o que o faz integrar tanto o Marketing denominado emocional quanto o 

Marketing denominado sensorial. 

O prazer, de natureza animal e/ou psicológica, é detectável e identificável pelas 

pessoas por meio de signos de diversas ordens como, por exemplo, forma, cor, logotipo, 

cheiro, elementos ou totalidade do packaging, lugar de compra, ocorrência vivenciada, idéia 

associada, etc (ZOZZOLI, 2010, p. 9). Ao fazer com que o consumidor se rememore de uma 

experiência passada agradável, esses signos permitem que se desencadeie um processo de 

prazer, satisfação, ou contentamento. Sendo assim, é preciso associar Eventos, sensações e 

lembranças, simular diferentes realidades possíveis.  
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Por seu caráter narrativo, naturalmente constitutivo e subentendido desses elementos 

percebidos individual e subjetivamente, Lindstrom (2007, p. 131) considera o branding um 

teatro, um show de dramatização da Marca. 

Semprini (2010, p. 306-7) segue a mesma linha de pensamento, ao conceituar que no 

centro da Marca pós-moderna encontra-se um projeto de sentido, que lhe confere um 

verdadeiro conteúdo, “uma densidade, um desenvolvimento narrativo, uma riqueza de 

detalhes, uma carne e uma concretude, um imaginário, em resumo, um mundo possível.” As 

grandes Marcas têm a capacidade de criar um mundo que lhe é próprio e que constrói um 

verdadeiro imaginário, com seus conteúdos, seus códigos e seus valores. 

O autor chama este universo sígnico a ser criado pela Marca de ‘Mundo Possível’ 

(SEMPRINI, 2010), que está ligado ao sentido e aos valores que esta história evoca junto aos 

receptores. Estes ‘Mundos Possíveis’ ajudam os indivíduos a alimentar sua identidade e a dar 

um sentido e uma unidade a sua experiência com a Marca. Eles oferecem ao indivíduo 

propostas imaginárias, sistemas de sentido organizados que funcionam como estímulos e 

recursos para construir sua identidade, seus projetos, seus imaginários pessoais e sincréticos, 

afirma Semprini (2010, p. 21), que acredita que o desenvolvimento das Marcas identitárias 

nos últimos anos só confirma o poder dos ‘Mundos Possíveis’ gerados pelas Marcas pós-

modernas. 

Soares e Pereira (2007) destacam em seu resumo que nas novas dinâmicas das Marcas 

e suas estratégias discursivas, percebe-se que os Eventos passam a ser um relevante aparato 

dos discursos das Marcas, gerando experiências do público-alvo com os produtos e inserindo 

os indivíduos numa lógica do lazer e do entretenimento permeada pelo Marketing: 

Diante das possibilidades de direcionamento das Marcas na cultura contemporânea, 

complexificam-se as formas de compreensão dos fenômenos da comunicação. As 

Marcas passam a romper com o princípio de que estão, apenas, circunscritas nas 

lógicas de consumo e começam a criar experiências capazes de inserir o indivíduo-

consumidor em “universos” regidos por regras de Marketing. (SOARES e 

PEREIRA, 2005, p. 1) 

 

Organizações têm gerido suas Marcas de forma a construir relacionamentos pessoais 

entre elas e seus consumidores. Para conseguir isso, essas empresas são centradas nos seus 

clientes e dão foco às necessidades emocionais destes. Lipovetsky (2005, p.82) afirma “mais 

do que nunca os relacionamentos se baseiam na afetividade sentimental”.  

Inúmeras discussões sobre a contemporaneidade caracterizam um indivíduo que busca 

a personalização e a individualização. Conhecer suas necessidades emocionais, seus desejos, e 

sua cultura são parte de uma estratégia que coloca as Marcas em um patamar muito mais 
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próximo desse indivíduo. Fazer parte e estar presente em seu mundo garante uma forte 

conexão emocional criando uma relação mais pessoal e orgânica.  

Sendo assim, as Marcas devem se aproveitar dos apelos emocionais que puderem criar 

e explorar as possibilidades sensoriais que tiver, para potencializar o relacionamento e o 

vínculo afetivo do consumidor com a Marca.  

 

3.3.1. Marca Emocional  

No mundo contemporâneo há uma saturação do volume de informações, imagens, e 

outras comunicações diversas. Aumentar as intervenções nesse meio não fará uma Marca se 

destacar. Então, Lindstrom (2007) defende que é preciso aderir a uma nova forma de 

comunicação, baseada na emoção. Atualmente, sem mais separar os processos cognitivos dos 

afetivos, o estudo das emoções constitui um forte foco de reflexão e ações por parte dos 

teóricos do Marketing e da comunicação e das empresas mais diligentes, aponta Zozzoli 

(2010). 

O termo ‘Marca Emocional’, cunhado por Gobé (2002), corresponde a forma pela qual 

as pessoas se conectam com as empresas e seus produtos por meio de estímulo da consciência 

de forma emocional. O autor ressalta que, então, a gestão das Marcas deve atuar na criação de 

Marcas emocionais: “Por emocional, quero dizer como uma Marca se comunica com os 

consumidores no nível dos sentidos e das emoções” (GOBÉ, 2002, p.18). 

Zozzoli (2010) exemplifica que utilizar o recurso da emoção como tática é 

surpreender, chocar, fazer rir, fazer chorar... e aumentar a eficácia da comunicação que a 

Marca promove. No entanto, é preciso saber que emoção despertar. 

Para se tornar e ser uma Marca representativa deve transcender o universo da 

funcionalidade e da visibilidade de um produto, para adentrar ao universo da emoção e 

estabelecer um diálogo emocional com seu consumidor, afirma Gobé (2002, p.17). As Marcas 

bem sucedidas têm como principal vantagem o agrupamento de atributos e sentimentos que 

promovem associações para sensibilizar e motivar a resposta, pois estão conectadas ao 

universo de seus consumidores. Considerando que o consumo deriva do prazer que o 

consumidor sente pelo produto, prazer que o produto oferece ou provoca, uma Marca é capaz 

de provocar emoções, proporcionando experiências férteis e imaginativas nos seus momentos 

de compra. 
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Segundo Gobé (2002), a chave para o sucesso é compreender o poder emocional que 

influencia a tomada de decisão dos seus consumidores potenciais. “Não se pode desenvolver 

uma Marca separando-a das sensações que os consumidores sentem ao terem contato com um 

determinado produto ou serviço” (GOBÉ, 2002, p. 156). Então, para que uma Marca se torne 

relevante e sobreviva no mercado competitivo, é preciso ter conhecimento das necessidades 

emocionais e dos desejos das pessoas. Para Gobé (2002, p.27) “Quanto melhor você conhece 

o mundo real e as pessoas reais, tanto melhor será a sua previsão dos desejos e das 

expectativas das pessoas.”  

Alcançar emocionalmente os consumidores por meio de uma experiência inovadora e 

autêntica eleva a Marca para além de critérios como preço, características e benefícios, e a 

posiciona em um nível superior em relação a suas concorrentes, garantindo assim a 

preferência do consumidor, afirma Gobé (2002). Ou seja, é importante que os produtos sejam 

pensados e produzidos para atender aos anseios dos consumidores, pois “São as pessoas e não 

as máquinas que determinam o que será produzido e como. O segredo para o sucesso: 

adequação ao consumidor e individualidade.” (GOBÉ, 2002, p.129). 

Uma maneira muito eficiente de estabelecer uma conexão com os consumidores é 

garantir a presença da Marca em momentos que provoquem comoção e envolvimento. Aaker 

(2007) corroborada com esta linha de pensamento por que acredita que uma Marca deve usar 

incidentes e oportunidades de comunicação envolvidas para reforçar as associações relativas à 

Marca e apoiar seus produtos.  

Desse modo, uma Marca emocional tem a capacidade de estabelecer um vínculo com 

seu consumidor por meio das experiências vivenciadas, além de estimular os cinco sentidos 

estabelecendo uma relação orgânica. A Marca, então, passa a  existir como referência 

emocional no processo de consumo 

 

3.3.2. Marca Sensorial 

O indivíduo contemporâneo se caracteriza por querer ser ator dos processos, por ter 

prazer, por viver intensamente. Para Lipovetsky (2005, p.07), este novo indivíduo, 

personalizado e narcisístico, tem sede de diversão e imersão instantânea e “se define pelo 

desejo de sentir mais, de planar, de vibrar ao vivo, de ter sensações imediatas, de ser colocado 

em movimento integral numa espécie de viagem sensorial e pulsante.”  
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A promoção de experiências, então, pode ser tomada como uma forma eficaz de 

chamar a atenção e reter clientes, construindo relacionamentos. Gobé (2002) defende que o 

elemento sensorial pode ser o fator-chave na escolha do consumidor por uma Marca, pois, do 

ponto de vista da experiência, as conseqüências do consumo derivam do prazer que se sente 

durante e após a compra. 

Diante de um consumidor ávido por sentir e vivenciar experiências, uma Marca deve 

ser capaz de proporcionar experiências férteis e imaginativas nos seus momentos de compra, e 

pode fazer isso por meio do estímulo dos cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e 

tato), pois a compreensão do mundo pelo ser humano está diretamente relacionada aos 

sentidos, uma vez que é por meio do que se vê, ouve, cheira, degusta e apalpa que percebemos 

as coisas, ativamos nossa memória e nossa emoção. Assim, emoção e sensorialidade estão 

intimamente relacionadas, e o objetivo das Marcas deve ser o de despertar, pela exploração 

dos sentidos, a memória emocional dos consumidores. 

Branding é a criação de laços emocionais entre a Marca e o consumidor, e como em 

qualquer relacionamento, as emoções se baseiam na informação captada pelos sentidos. Dessa 

forma, Lindstrom (2007) apresenta que, para que o consumidor acesse outras dimensões da 

Marca, é necessário passar a utilizar os cinco sentidos: aventurar-se pelo mundo dos sabores, 

dos toques, sons e aromas. 

A partir deste conhecimento, Zozzoli (2010) elucubra que o Marketing sensorial 

focaliza-se em todos os sentidos à disposição do ser humano e sobre seu impacto na 

experiência de consumo, o que implica a necessidade da compreensão das percepções 

humanas e sua subjetividade. Assim, a Marca vai poder privilegiar as sensações na medida em 

que essas permitem tocar o consumidor pela afetividade, a emoção e a atração provocada por 

um ou vários sentidos sensibilizados.  

Segundo Lindstrom (2007), o estímulo sensorial não apenas motiva o comportamento 

impulsivo, como também estabelece um vínculo direto entre as emoções e a Marca, otimiza o 

impulso do comportamento de compra, desperta seu interesse e permite que a resposta 

emocional domine o pensamento racional. Cada sentido que é usado acrescenta 

potencialmente uma nova dimensão à Marca. Consciente ou inconscientemente, a informação 

sensorial é processada de maneira imediata, o que dá ao Marketing sensorial uma 

proximidade e uma instantaneidade que falta às abordagens que consideram os consumidores 

seres racionais, ressalta Zozzoli (2010). 
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Naquilo que concerne às dimensões funcionais e sensoriais, esse tipo de abordagem 

do consumo permite enriquecer os produtos e serviços com características originais 

imediatamente perceptíveis ao aumentar os estímulos sensoriais. No que diz 

respeito às dimensões hedonistas e sensoriais, permite aumentar a capacidade de 

produtos e serviços de proporcionar satisfação e prazer ao desenvolver sensações 

positivas diretamente percebidas por meio de evocações agradáveis. Finalmente no 

que toca às dimensões simbólicas e sensoriais, permite explorar os universos 

metafóricos mais positivos e bem quistos pelo target, aprimorando elos 

multissensoriais valorativos. (ZOZZOLI, 2010, p. 4). 

 

Com relação à audição, Gobé (2002, p. 121) declara que “a música não só estimula os 

clientes, mas também permite sua identificação com a loja”. Assim, a música ambiente de 

uma loja, por exemplo, deve atender aos gostos musicais de seu público-alvo, que irá se 

identificar com esta. Isso pode ser transportado também para a Marca.  

O autor apresenta que principalmente com os consumidores da Geração X (nascidos 

entre 1960 e 1979) e da Geração Y (nascidos após 1980), a música é um dispositivo usado 

para construir uma identidade de Marca, pois “O som é espirituoso e transbordante de energia 

jovem.” (GOBÉ, 2002, p. 121). Portanto, a música não só estimula os clientes, mas também 

permite a identificação do público jovem com a Marca. 

Quanto à visão, Gobé (2002) afirma que as cores permitem o despertar de imagens e 

emoções específicas. O autor cita as possibilidades da utilização de imagens, assim como a 

importância da iluminação. 

O estudo Brand Sense, de Lindstrom (2007), afirma que quanto mais positiva for a 

sinergia estabelecida entre os sentidos, maior será a conexão entre o emissor e o receptor. A 

finalidade do Brand Sense, de acordo com o autor, é garantir uma integração sistemática dos 

sentidos à comunicação e ao produto. Isto estimulará a imaginação, melhorará o produto e 

estabelecerá a preferência dos consumidores pela Marca. 

Questões relacionadas a sabor, aroma, textura, etc. também formam impressões em 

nossa memória, porque são responsáveis por associações mentais que colaboram 

para a construção de sentido. E, dessa perspectiva, são elementos de identidade e 

expressividade marcária. (PEREZ, 2004, p.47) 

 

Lindstrom (2007) defende que a percepção de uma Marca reflete sua realidade, e o 

importante é que os pontos de contato sensoriais de uma Marca sejam mantidos vivos e 

melhorados, pois são eles os responsáveis pela identidade exclusiva da Marca. 

O objetivo final de uma Marca sensorial é criar um vínculo forte e positivo entre 

Marca e consumidor para que o cliente volte sempre à Marca e quase não perceba a existência 

dos produtos concorrentes. A estratégia mais eficiente, portanto, é garantir uma melhoria da 

Marca que reflita a Marca, acrescente distinção e a diferencie de todas as outras Marcas do 
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setor. É o Marketing sensorial que pode promover o reforço de elos afetivos, de estilo de vida, 

podendo gerar apego ao despertar sensações em todos os momentos de contato do consumidor 

com o produto e sua Marca.  

Para estabelecer este vínculo, o apelo sensorial precisa ter dois ingredientes essenciais: 

ser exclusivo da Marca, e tornar-se habitual. Nem todas as iniciativas de branding sensorial 

serão capazes de gerar altos níveis de fidelidade, mas isso será alcançado se a Marca mantiver 

um apelo sensorial diferente que não seja imitado por nenhuma das Marcas concorrentes. 

O desfio que as Marcas enfrentarão neste novo século será a capacidade de proteger 

sua identidade dos concorrentes. O branding sensorial será a melhor forma de fazê-lo. Quase 

todos os aspectos do apelo sensorial de uma Marca podem ser registrados, o que os torna 

conhecidos como a vestimenta da Marca, que poderá ser o cheiro, o som, o toque, o sabor e a 

forma do produto. 

Lindstrom (2007) acredita que uma das formas mais poderosas de garantir a vantagem 

competitiva é através dos sentidos, já que os aspectos sensoriais trazem dimensões 

complementares, notáveis para as Marcas, ao mesmo tempo em que originam um 

compromisso emocional reforçado que proporciona confiança para os clientes. Eles oferecem 

uma oportunidade de confirmar e fortalecer a promessa da Marca e criar um forte vinculo 

emocional com os consumidores. (LINDSTROM , 2007, p. 169) 

Lindstrom (2007) conclui que uma Marca precisa se tornar uma experiência sensorial 

holística, que integre o máximo de sentidos, indo bem além dos aspectos visual e auditivo. O 

autor prevê uma proposta de Marcas ancoradas não apenas na tradição, mas que adotarão 

algumas características semelhantes às das grandes religiões, com narrativas arquetípicas, 

rituais e símbolos, nas quais os consumidores assumirão o papel de evangelistas na 

divulgação da mensagem e dos valores da Marca, co-fabricado por seus adeptos. 

(LINDSTROM, 2007, p. 212-215). 

 

3.3.3. Evolução das Marcas 

Partindo do entendimento dos desafios da gestão da Marca e do valor da Marca em um 

cenário de consumo cada vez mais fragmentado e complexo, Santos, Pompeu e Sato (2010) 

fazem uma reflexão sobre a evolução das Marcas na contemporaneidade. 

Filósofos, antropólogos, sociólogos e psicólogos têm se dedicado a pensar a respeito 

dos tempos atuais, cada qual destacando um aspecto diferente de interesse de seu campo de 

estudo, ainda que inevitavelmente entrelaçados. Alguns desses autores se destacam e se fazem 
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notórios pela capacidade de reflexão do tempo presente, que cada qual nomea a seu modo: 

“pós-modernidade” (GIDDENS, 1991 e LIPOVETSKY, 2005), “pós-pós-modernidade” 

(FEATHERSTONE, 1991), “hipermodernidade” (LIPOVETSKY, 2004), etc. Mas o termo 

muito referenciado que Santos, Pompeu e Sato destacam para permear a discussão é 

“modernidade líquida”, criado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2004). 

Valendo-se da metáfora do estado físico líquido, que não tem forma exata, sendo 

moldado de acordo com o recipiente, fluindo e transbordando, Bauman (2004) faz uma 

comparação com os tempos atuais Marcados pelo comportamento humano cambiante, com 

freqüência e rapidez, a depender do contexto, e também pela flexibilização das organizações 

sociais. 

Santos, Pompeu e Sato (2010) entendem que esta característica instável, maleável, 

flexível, fluido e líquido do indivíduos contemporâneos faz com que se aumente a busca por 

referências, signos de identificação e padrões de pertencimento. E ressaltam que atualmente 

quem oferece isto tudo são as Marcas, principalmente aquelas que melhor se amoldarem a 

estes aspectos do presente, sem perder sua essência; esforçando-se em sentido à coerência e 

ao fundamental, mas também sendo transitórias, flexíveis e arrojadas.  

Desta forma, os autores diferenciam as Marcas e as classificam conforme o estado 

físico a que seu comportamento se assemelha, conforme os seguintes critérios: 

• Marca-Sólida: tem forma e essência bem definidas, conservando-se fixa a um 

limitado segmento de mercado e não investindo em variações de produto. Assim, corre 

o risco de se tornar obsoleta e de ser rapidamente ultrapassada, já que, de acordo com 

Bauman, os gostos, os comportamentos e as opiniões dos indivíduos-consumidores são 

cambiantes.  

• Marca-Líquida: “são aquelas que conseguem manter a sua essência bem definida, 

porém permitindo-se não assumir uma forma única, tendo a possibilidade de se 

adequar ao contexto mutante do mundo atual. São as Marcas que não se fixam a um 

único produto, praticando constantemente o licenciamento e a extensão, sem que se 

perca o foco da sua essência, dos conceitos a que ela se vincula etc. Pelo contrário: é 

justamente por meio dessas estratégias de pulverização que a Marca acaba por reforçar 

o seu cerne, a sua estrutura molecular. As opções feitas pelos seus gestores – que 

Eventos a Marca vai patrocinar, a que outras Marcas vai se vincular, que linha de 

produtos pretende lançar etc. – ajudam a construir este ponto de vista, esta visão de 

mundo, a ser adotada pelas pessoas” (SANTOS, POMPEU e SATO, p.11-12). 
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• Marca-Vapor: é aquela que tem sua essência em estado de hiper-agitação, ou seja, 

que podem expandir seus produtos quase ao infinito, mas que, de tão consistentes em 

sua essência, conseguem se expandir sem perder a coerência e profundo 

preenchimento simbólico. Estão abertas a ações mais ousadas de Marketing, mesmo as 

usadas de forma ainda incipiente. 

 

Considera-se que Marcas-Líquidas e Marcas-Vapor são mais capazes de se adaptar ao 

conceito de Pontos de Contato, de Di Nallo (1999), pontos de encontro de consumidores, 

produtos e de fluxos comunicativos que são o eixo em torno do qual gira o Marketing para 

uma sociedade complexa, na qual atua a mutabilidade dos comportamentos. Neste conceito, 

as Marcas dentro de cada área de consumo não são únicas nem isoladas, mas inseridas em 

sistemas de consumo e significação, podendo fazer parte de mais sistemas simultaneamente, 

ou seja, matem sua essência e são maleáveis como os estados líquidos e gasosos. 

 

3.3.4. Parcerias entre Marcas 

A construção da identidade do elo simbólico de ligação entre as organizações e os 

consumidores que é a Marca, começa com a escolha do nome da Marca, passando pelas 

diferentes expressividades que a organização constrói no tempo; complexo conjunto de 

atributos da Marca aos quais se pode atribuir o conceito de mix de identidade da Marca 

(Perez, 2004). 

Diante da complexificação do consumo contemporâneo, nota-se que as Marcas que 

buscam diferenciação, exclusividade e autenticidade. Neste sentido, Perez, Hellin e Gomez 

(2010) evidenciam dois movimentos em relação às Marcas: um em direção à diferenciação 

social, com as Marcas sendo símbolo do sucesso econômico, do êxito, do status elevado; 

outro direcionando as Marcas como caminho de afirmação da identidade, da autenticidade, da 

personalização.  

Muitas vezes, para se atingir um destes objetivos, as Marcas buscam por parcerias de 

mercado com outras Marcas. As parcerias entre Marcas não são recentes, mas a dinâmica e a 

oferta que agora apresentam são bastante distintas, o que indicia uma nova forma de construir 

parcerias entre Marcas e, consequentemente a necessidade de se reavaliar as possibilidades. 

Nos anos 80 e 90, existiram as chamadas parcerias estratégicas ou virtuais, que eram 

parcerias entre Marcas e organizações por meio da busca de alianças, que pôs em evidência a 

cooperação organizacional como caminho para o equilíbrio financeiro. Foram parcerias na 

infra-estrutura das fábricas, cooperação tecnológica e acordos de distribuição tiveram grande 
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ocorrência; que tinham como principal condição para seu sucesso a existência de produtos que 

se complementavam. 

A busca de parcerias entre Marcas por parte das organizações no passado visava a 

sinergia de processos e em muitas vezes tão-somente a redução de custos, criando 

alguns produtos como resultado da co-paternidade. (PEREZ, HELLIN e GOMEZ, 

2010, p. 12) 

 

Perez, Hellin e Gomez (2010), referenciando autores daquele período, explicam que 

este movimento de co-paternidade caminhou para as chamadas Marcas compartilhadas, que 

consistia em unir duas Marcas para aumentar o benefício para os consumidores. Exemplos 

apontados pelos autores são: a Marca Intel constituindo parte de várias Marcas de 

computadores, como Dell; e o jeans Santista presente em Marcas como Levi´s, Lee, Forum 

etc.  

Essa estratégia tinha como característica a não divulgação, ou pelo menos a 

divulgação muito discreta, de uma das Marcas, como se a Marca não divulgada integrasse a 

outra. Certamente, havia o benefício da produção e da venda, mas o ganho com a 

comunicação e a construção de imagem de Marca era limitado, segundo Perez, Hellin e 

Gomez (2010). 

Uma próxima movimentação nas parcerias entre Marcas foram as Marcas 

compartilhadas, que são uma busca por sinergia e adição de valor (até então não adquirida por 

ambas as Marcas parceiras). A questão central nessa estratégia era encontrar o aproveitamento 

máximo das Marcas envolvidas sem que estas percam suas características identidades e 

imagens. Nesta estratégia, o exemplo apresentado por Perez, Hellin e Gomez (2010) é o caso 

da união da Marca de relógios Swatch, com todo o seu knowhow em design, com a expertise 

da Marca de carros Mercedes Benz em produzir automóveis, resultando no diferenciado carro 

Smart. 

A evolução dessas parcerias possibilitou o surgimento das Marcas compartilhadas, 

movimento que consistia em unir duas Marcas, em muitas situações com a criação 

de uma terceira, com o objetivo de aumentar o benefício por meio da ampliação do 

valor percebido pelos consumidores. (PEREZ, HELLIN e GOMEZ, 2010, p. 12) 

 

Para dar conta da complexidade entorno das Marcas inseridas num universo de 

constantes mudanças e manifestações contemporâneas, Perez, Hellin e Gomez (2010) 

apontam que tornou-se necessária uma total revisão do papel das Marcas na 

contemporaneidade, no que se refere a todas as manifestações da Marca (produto, 

propaganda, Eventos etc.). Surge, então, uma nova geração de parcerias. 
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Trata-se da junção de Marcas de inquestionável reputação, reconhecida excelência e 

notoriedade em seus mercados, que operam lado a lado, com um novo produto de design 

diferenciado, o que sugere uma simbiose de excelência (PEREZ, HELLIN e GOMEZ, 2010). 

Os autores explicam que a simbiose, segundo a Ecologia, é uma interação entre duas espécies 

vivas que vivem juntas e se beneficiam com este convívio. Ou seja, no caso organizacional é 

uma associação entre Marcas onde ambas são beneficiadas, tanto na manifestação do produto 

em si, quanto na comunicação. Não há a necessidade da criação de uma nova Marca, pois o 

conceito fundamental é pôr em evidência a parceria de excelência, realçando as Marcas 

parceiras. 

Um terceiro movimento foi identificado nos últimos anos deste novo século, 

circunscrito a presença de Marcas de alto valor agregado e reconhecimento cuja 

ênfase não estava no produto dessa união, nem mesmo na criação de outra Marca. 

A potência da parceria estava na contigüidade dessas Marcas, na sobreposição de 

excepcionalidades reconhecíveis e valorizadas socialmente. (PEREZ, HELLIN e 

GOMEZ, 2010, p. 12) 

 

Em sua pesquisa de campo, os autores verificaram ser comum entre os fabricantes de 

aparelhos celulares e as grifes de moda como a Samsung com modelo by Benetton em 2004 e 

outro by Armani em 2007, o aparelho LG Prada também em 2007, e o Motorola by Dolce 

Gabbana em 2006. 

Então, as aproximações das Marcas na contemporaneidade buscam a excelência em 

suas múltiplas possibilidades: em design, em tecnologia, em qualidade, em processos, em 

imagem de Marca (PEREZ, HELLIN e GOMEZ, 2010).  
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4. ESTUDO DE CASO: SKOL E SEUS PONTOS DE CONTATO 

O estudo aqui presente, conforme Yin (2001), se classifica como de caso único com 

unidade de análise múltipla: dois Eventos da Marca Skol, o Skol Beats e o Skol Sensation.  

A metodologia de estudo de caso adotada tem como base o protocolo de Yin (2001), 

que o considera uma estratégia de pesquisa abrangente e indicada quando o foco da pesquisa 

se encontra em fenômenos contemporâneos, por sua capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidências. As fontes de informações utilizadas foram: documentos (da empresa 

e da mídia), artefatos, questionário, entrevistas e observações. 

Quanto a parte de análise documental, foi feita uma coleta de dados do caso 

selecionado, pesquisando materiais sobre o mercado em que a empresa atua, sobre a própria 

empresa, sobre a marca Skol e sobre suas realizações em Eventos, em trabalhos acadêmicos, 

em publicações na mídia e em sites institucionais e afins. 

Para trabalhar as hipóteses levantadas após pesquisa teórica do tema, seleção e análise 

primária do caso (a descrição dos Eventos), aplicou-se questionário, no período entre 16 de 

janeiro e 16 de fevereiro de 2011, disponível no endereço eletrônico: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHd5Nm95UG00Y1l1dEdIX2U3NmZB

bnc6MQ> 

A divulgação deste questionário se deu por email direcionado a toda rede de contatos 

da pesquisadora e postagem em comunidades relacionadas ao objeto de estudo, e ocorreu uma 

auto-seleção dos indivíduos respondentes, ou seja, é uma amostra não probabilística, 

denominada amostra por conveniência, segundo Mattar (2006). 

As perguntas intencionaram traçar o perfil do respondente e questionar sobre a Marca 

Skol e seus Eventos, da seguinte forma resumida: Sexo, idade, cidade de residência atual, 

atividades profissionais, opções de lazer, gosto musical, consumo de cerveja e Marca de 

preferência, opinião sobre a Marca Skol, participação em Eventos Skol, motivos e opiniões 

sobre os Eventos que participou, participação em Eventos de outras Marcas, e por fim, 

comentário sobre algumas informações do Skol Sensation. 

O questionário completo pode ser encontrado no Apêndice 3. As respostas já 

tabuladas, das questões selecionadas para serem correlacionadas, estão no Apêndice 4. 

Outra ferramenta utilizada para compor o caso foi a entrevista para conhecer mais a 

fundo os objetivos e estratégias da empresa, com o objetivo de fortalecer e fortificar a teoria e 

os fatos constatados. Realizada no dia 28 de fevereiro de 2010, no escritório do entrevistado, 

o Sr. Pierre Cohen, consultor de Marketing e pesquisa de grandes empresas brasileiras, e 
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também da AmBev desde os anos 1990. O cujo currículo mais detalhado do entrevistado, bem 

como a entrevista transcrita integralmente, pode ser encontrado no Apêndice 5. 

A seguir, a apresentação dos dados, bem como suas análises. 

 

4.1. PANORAMA DO MERCADO DE CERVEJA NO BRASIL 

O Brasil assumiu um lugar de destaque em um dos mercados mais competitivos do 

mundo, o mercado Cervejeiro. Foi a partir da década de 1930 que as grandes empresas do 

setor começaram a despontar, já que foi nesta época que começou a ser estabelecido o 

conceito de Marca para a indústria cervejeira. Até então, muitas cervejas eram lançadas para o 

mercado sem sequer terem um nome próprio (FERRARI, 2008). A evolução, desde então, foi, 

no mínimo, assombrosa. Hoje, o nosso país é o terceiro maior mercado de cervejas do mundo, 

atrás apenas da China e Estados Unidos, respectivamente, segundo dados da AMBEV (VAZ, 

2010).  

A indústria cervejeira brasileira é um setor de grande competitividade no qual 

circulam bilhões de reais anualmente, tendo assim muita representatividade no PIB (Produto 

Interno Bruto), com faturamento em torno de R$ 19 bilhões (segundo dados do SINDICERV 

de 2007), com muitas empresas de variados portes atuando neste mercado. 

A evolução do mercado cervejeiro no Brasil está relacionada ao fato de que ele 

trabalha com conceitos firmados em três variáveis: preço, temperatura (calor) e renda 

disponível. Os fatores que mais contribuíram para aumentar o consumo de cerveja no País 

foram a recente inclusão econômica de classes sociais que estavam fora do mercado de 

consumo e a estabilização da economia na ultima década. Segundo dados do SINDICERV, o 

consumo de cerveja no Brasil apresentou um crescimento praticamente constante de 1990 a 

1995, com exceção do ano de 1992, no qual o poder de compra da população foi fortemente 

comprimido em função das quedas sucessivas de renda per capita brasileira, resultado da 

implementação do Plano Collor, o qual confiscou a poupança de milhares de brasileiros, 

diminuindo assim a liquidez do mercado (FERRARI, 2008). 

Com o Plano Real, em 1994, e o conseqüente aumento do poder de compra da 

população, a demanda por cerveja voltou a crescer, pois incorporou novos consumidores, e 

passou a ser caracterizado cada vez mais por uma população jovem (chegando a 61% dos 

consumidores com idades entre 25 e 44 anos, segundo o SINDICERV de 2006). 
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A produção retomou a trajetória de crescimento atingindo 80 milhões de hectolitros e 

consumo per capita recorde de 50 litros/ano em 1995. Após este “boom”, a década seguinte 

(de 1995 a 2005), no entanto, não apresentou o mesmo bom desempenho para o setor. A 

variação do consumo entre 1995 e 2004 foi de apenas 6%, com consumo subindo de 80 para 

85 milhões de hectolitros. 

Face a este cenário, que não era exclusivo do Brasil, e sim mundial, a estratégia de 

aumento do grau de concentração foi utilizado como forma de sobreviver ao baixo 

crescimento do consumo (FERRARI, 2008). De acordo com o “Global Brands Handbook 

1999”, em 1997, as dez maiores Marcas de cerveja detinham 29% do mercado mundial (em 

1992 detinham 27%). Já em 2002, essa concentração era de  54% do volume produzido 

mundialmente, e em 2004, de 58,8% (Fonte: Instituto Lafis, 2006). 

A estabilidade dos anos seguintes proporcionou incremento médio de 5% ao ano, 

sendo afetado apenas pelas incertezas resultantes da crise de 2008. Com a retomada do ritmo 

da economia brasileira, o setor reagiu imediatamente em volume de vendas, fechando 2009 

com um crescimento de 5,45% e chegando à Marca de 10,9 bilhões de litros produzidos. 

Já em 2010, dados da consultoria Nielsen mostram que as vendas de cerveja em 

volume aumentaram para 1,2 bilhão de litros entre abril e maio (o equivalente a 3,7% de 

aumento), e o faturamento teve alta ainda maior, de 9,1% no mesmo período, para R$ 5 

bilhões. No acumulado até maio deste ano, o volume de vendas cresceu 2,9% e o faturamento, 

7,6% (para R$ 16 bilhões). Ainda que em ritmo um pouco menor que o do ano passado (no 

mesmo período de 2008, até maio, as vendas subiram 4,5% em volume e 9,4% em valores), o 

setor mostra resistência aos abalos da desaceleração da economia. 

No que respeita à comercialização, segundo metodologia empregada pela Nielsen, os 

canais de comercialização de cervejas podem ser classificados em três grupos: 

• Bar (consumo local): estabelecimentos comerciais com a oferta de cerveja a ser 

consumida no próprio local de venda, tais como bares, lanchonetes, 

restaurantes e casas noturnas. Nestes locais a cerveja é refrigerada visando o 

consumo imediato (mercado a frio); 

• Tradicional - pontos de venda, como supermercados, onde não há presença do 

vendedor para auxiliar na compra e o produto não é consumido no local; 

• Auto-serviço: estabelecimentos que permitem que o consumidor se sirva sem a 

presença do vendedor (basicamente lojas de conveniência). 
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Em geral, a estrutura de distribuição de cada um dos principais fabricantes de cervejas 

apresenta semelhança entre si. Cerca de 20% a 25% da cerveja vendida é distribuída 

diretamente pelas empresas produtoras, enquanto que entre 70% a 75% é distribuída via rede 

terceirizada exclusiva. Há um forte vínculo entre a capacidade de distribuição e a promoção 

da Marca, já que a venda se concentra no varejo, principalmente em bares. 

A aprovação da Lei Seca, em 2008, trouxe alguns receios quanto a uma diminuição 

generalizada do consumo de bebidas alcoólicas, mas isso não ocorreu. De acordo com o 

SINDICERV, a nova legislação provocou um aumento de vendas da bebida em 

supermercados, sem afetar o volume total consumido no País, e as fabricantes de cerveja 

apoiaram integralmente a legislação, além de subsidiar campanhas de conscientização em 

suas peças publicitárias e disponibilizar equipamentos para ajudar na fiscalização.  

Os números de mercado confirmam a mudança no padrão de consumo dos bebedores 

de cerveja: segundo a matéria da Revista Veja, em 2008 as cervejas especiais movimentaram 

409 milhões de reais. Em 2009, o valor foi sete vezes maior, chegou a quase três bilhões de 

reais. As especiais já representam 5% dos dez bilhões de litros vendidos por ano no país. 

O panorama é ainda mais animador para a categoria de cervejas Premium, em um 

mercado como o do Brasil, que continua crescendo como um todo. Segundo relatório do 

SINDICERV, em 2009, as cervejas Premium representavam 5,6% do total de vendas no 

mercado brasileiro, com grande espaço para crescimento. Com todo este cenário favorável, 

não é de surpreender que as grandes empresas do mercado procurem uma atuação mais forte 

no país. 

No Brasil, cabe ainda destacar que a participação do mercado das pequenas empresas 

do setor aumentou de 1,5% em 1995 para 8,9% em 2005. Apesar de significativo, este 

aumento ainda foi inferior ao incremento de 12% no volume de cerveja comercializado 

mesmo período (Fonte: Sindicerv).  

Atualmente, não existe no país uma representação padrão de oligopólio no setor, mas 

sim uma diversidade de situações de mercado bem maior. Dentre elas, vale salientar o 

oligopólio compacto, em que duas ou três firmas dominam todo o mercado cervejeiro 

nacional (FERRARI, 2008), sendo a principal, obviamente, a IMBEV. 
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4.1.1. AmBev/ImBev 

Criada em julho de 1999, resultante da união entre duas das principais concorrentes no 

segmento de bebidas brasileiro - a Antárctica e a Brahma -, a AmBev, com uma gestão 

moderna, eficiente, voltada para resultados a curto prazo e com um controle gerencial 

compartilhado entre os principais executivos das duas empresas de origem, tornou-se 

rapidamente uma das empresas mais admiradas e bem administradas do cenário empresarial 

brasileiro, latino-americano e internacional. 

Após longos meses de negociações, que ganharam amplo destaque nos noticiários 

nacionais (FERRARI, 2008), a nova empresa passou a incluir, no seu leque de Marcas, 

produtos tão famosos como a Brahma, a Antarctica, a Skol, a Bohemia e ainda outras Marcas 

como a Kronenbier, a Caracu, a Carlsberg, a Miller, a Polar e a Serramalte.  

A fusão foi aprovada, acima de tudo, pelo fato de que a Secretaria de Política Industrial ter 

considerado a AmBev empresa de interesse nacional. Seguindo a recomendação do então Ministro 

do Desenvolvimento Alcides Tápias, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

analisou o processo e aprovou a fusão, com a condição de que a Marca Bavária fosse vendida. 

(PEREIRA, 2005). 

É bom lembrar que todo esse processo ocorre no segundo mandato do Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, que procurava fortalecer sua política econômica, numa tentativa de 

fazer o Real se consolidar, visando as eleições de 2002. A criação da nova empresa colabora para 

que o governo consolide sua proposta de fazer o Brasil participar da economia mundial. O 

brasileiro tem a sensação de que o país é grande e forte o suficiente para concorrer em pé de 

igualdade com outras nações (PEREIRA, 2005).  

Apesar desta junção, os produtos mantiveram a sua autonomia e diferentes ritmos de 

desenvolvimento, seguindo ideologia apresentada por Perez (2004, p.48) “Cada Marca tem 

sua própria mitologia de Marca, com seu próprio e único inventário de imagens reais e 

mentais, símbolos, sensações e associações.” O posicionamento das principais Marcas de 

cerveja da AmBev é definido de forma resumida da seguinte maneira: 

• Skol: leveza, espírito jovem, ousadia e inovação. 

• Brahma: refrescância, alegria, vigor e descontração. 

• Antarctica: brasilidade, qualidade, autenticidade e diversão. 
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Em dezembro de 2001, controlava aproximadamente 68,5% do mercado nacional, 

tendo produzido um volume de 5,9 bilhões de litros. Já era a maior empresa de bebidas da 

América Latina e sétima maior do mundo, exportando produtos para os cinco continentes, em 

mais de 15 países. 

Por meio de aquisições e fortes campanhas publicitárias, a empresa expandiu a sua 

atuação rapidamente, lançando novos produtos em mercados pouco tradicionais. Exemplos 

como o grande investimento feito em Portugal e Porto Rico para a introdução do Guaraná 

Antarctica foram acompanhados por uma política de aquisições e parcerias com outras 

empresas. A argentina Quilmes, a peruana Embotelladora Rivera e a equatoriana Cerveceria 

SurAmericana, ajudaram nesse esforço de penetração nos países das Américas do Sul e 

Central. A companhia chegou ainda a adquirir as uruguaias Salus e Cympai, produtora das 

Marcas Nortea e Prinz (FERRARI, 2008).  

Dados divulgados pela AMBEV revelam que em 2002 sua Receita Líquida foi 

superior a R$ 7 bilhões, com 7,6 bilhões de litros comercializados em mais de 1 milhão de 

pontos-de-venda no Brasil, e seu investimento em Marketing ficou na ordem de R$ 350 

milhões. 

Pouco tempo depois, ocorreu a união entre a AmBev e a Interbrew. Tratou-se, acima de 

tudo, de uma parceria estratégica para criação da maior cervejaria do mundo, que permitiria à 

AmBev conquistar novos mercados no cenário mundial, com a promessa de que a Brahma 

passaria a ser uma das três Marcas mundiais da nova companhia. O antigo slogan de 

“multinacional verde-amarela” passa para “o lugar do Brasil é no mundo” (FERRARI, 2008). 

Anunciada em 2004, surgiu assim a INBEV, uma empresa com mais de 200 Marcas 

no seu portfólio, empregando cerca de 85.000 pessoas e estando presente em 32 países. 

Assim, configurava-se a maior empresa cervejeira do mundo, tendo vendido cerca de 202 

milhões de hectolitros de cerveja só em 2004. Mais recentemente, em 2008, a INBEV comprou 

da fabricante Anheuser-Busch a cerveja mais vendida dos EUA, a Budweiser.  

Mesmo diante dessa presença globalizada, importância do mercado nacional é por 

demais evidente. Com um faturamento de 15,7 bilhões de dólares, a AMBEV foi a empresa 

de produtos de consumo de massa que mais vendeu no Brasil em 2009. Em média, foram 

quatrocentas garrafas de cerveja e uma garrafa de refrigerante por segundo. Assim, o Brasil 

conquistou o quarto lugar no ranking mundial de produção de cerveja, fechando 2009 com um 

crescimento de 5,45% e chegando à Marca de 10,9 bilhões de litros produzidos, segundo o 

SINDICERV. 
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Durante o segundo trimestre deste ano de 2010, a AMBEV registrou lucro líquido 

consolidado de R$ 1,510 bilhão, volume 9,8% maior na comparação com o mesmo período de 

2009. A receita líquida da companhia somou R$ 5,678, alta de 6,2% sobre os R$ 5,348 

bilhões dos meses de abril a junho de 2009. Em volume, o crescimento foi de 8,3%, passando 

de 34,076 milhões de hectolitros para 36,896 milhões de hectolitros.  

A AMBEV possui hoje um portfólio com mais de 75 bebidas, que atendem aos mais 

diversos públicos. Atualmente, algumas das Marcas mais fortes que a AMBEV é detentora, 

estão expostas no banner em seu site, destacado na figura abaixo São elas: Lipton, H2OH, 

Pepsi, Guaraná, Bohemia, Stela Artois, Antartica, Brahma e, claro, Skol. 

 
Figura 7: Marcas da AMBEV. 

Fonte: http://www.AmBev.com.br/pt-br/nossas-Marcas 

 

4.1.2. A Marca SKOL 

Do vasto portfólio da AMBEV, atualmente nenhuma Marca consegue tanto sucesso 

quanto a Skol. Pesquisas da NIELSEN (2009) mostram que a Marca responde, sozinha, por 

32,7% de todas as vendas no país. A Skol ostenta a quinta posição entre as cervejas do mundo 

e no grupo Anheuser-Busch INBEV, é a terceira, ficando atrás da Budweiser e da Bud Light, 

segundo a AMBEV. 

A cerveja do tipo pilsen, de Marca Skol, foi lançada em 25 de agosto de 1964 na 

Europa, pela empresa dinamarquesa Carlsberg, e chegou ao Brasil em 1967, por meio de uma 

licença de fabricação e comercialização concedida a atual AmBev/ ImBev. Seu nome vem do 

sueco skál, que significa "à nossa saúde"; expressão comum que antecede brindes. Trata-se 

portanto de uma Marca simbólica no que se refere ao nome que encarna. Sua identidade 

visual mundial é o apresentado na figura abaixo: 

 
Figura 8: Identidades Visuais da Skol. 

Fonte http://www.ambev.com.br/pt-br/nossas-marcas/cervejas/skol/skol-pilsen 
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A trajetória da Skol é Marcada em diversos momentos pela inovação, sendo pioneira 

em mudanças de embalagens (lata de alumínio, long neck, garrafa de um litro, garrafas 

retorcidas, latas com mostrador de temperatura, e até latas falantes) e novas fórmulas 

sazonais, conforme estação do ano, como a bock para o inverno. 

No mercado das cervejas, a Marca Skol trouxe consigo inúmeras estratégias de 

diferenciação e sua história é Marcada por inovações que revolucionaram o setor. Segundo 

Soares e Pereira (2007), em 1971 lançou a primeira lata em folha-de-flandres. Também foi 

pioneira ao lançar a primeira lata de alumínio em 1979. Em 1993 lançou a Skol Pilsen em lata 

de 500ml garrafa long neck com tampa de rosca. Junto do padrão internacional de embalagens 

descartáveis, lançou em 1996 a embalagem long neck de 355ml de conteúdo. Em 1997 trouxe 

ao mercado a primeira lata com boca redonda. 

A Skol adotou o slogan "A cerveja que desce redondo" em 1997. A partir daquele ano, 

a Marca passou a registrar uma sensível melhora nos índices Top of Mind do Instituto 

Datafolha, para se firmar na liderança do ranking desde 2002, ou seja, há mais de oito anos.  

A Marca Skol teve sua participação de mercado aos poucos incrementada de 1995 a 

2002, passando de 15,2% para 32,3%, segundo dados apresentados por Ferrari (2008, p.8). 

Assim, foi a Marca que mais cresceu em vendas e passou a líder de mercado, detendo 35% do 

valor total de vendas de cerveja no Brasil. A Skol também tem o maior top-of-mind, a 

primeira Marca a ser lembrada espontaneamente pelo consumidor, conforme afirma Aaker 

(1996). Segundo pesquisa do Instituto Datafolha em 2004, na categoria cervejas a Skol obtém 

35% das respostas.  

De acordo com dados da consultoria Nielsen, em relação a 2008, a Skol registrou um 

salto de cinco pontos percentuais nas lembranças, de 38% para 43%. Já as suas principais 

concorrentes (Brahma, Antarctica, Nova Schin e Kaiser) não subiram no ranking. A cerveja 

Skol é a mais lembrada em sua categoria por brasileiros na faixa entre 16 e 24 anos. Teve 

55% das citações, ante 15% da Brahma e 6% da Antarctica. Pelos dados da pesquisa 

NIELSEN de novembro de 2009, os mais recentes do setor, a Skol responde por 32,7% de 

todas as vendas no país. 

Grande parte deste sucesso está ligado ao posicionamento da Marca, sempre associada 

a quem tem um espírito jovem e de bem-estar com a vida; e às ações de Marketing 

desenvolvidas ao longo dos tempos, pois em um mercado no qual as principais cervejas são 

do tipo Pilsen, portanto, com características muito semelhantes, as campanhas publicitárias 

são fundamentais como diferencial aos olhos do consumidor. 
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Percebendo isto, além de explorar a criatividade das suas campanhas, em 1999, a Skol 

passou a investir na promoção de Eventos como forma de complementar e reforçar seu 

processo de comunicação com o mercado. Faz isso através de inúmeros patrocínios e 

desenvolvimento de Eventos culturais e musicais voltados para o público jovem. Nos últimos 

anos, patrocinou Eventos musicais de vários estilos, principalmente de música eletrônica, em 

razão da penetração desse gênero junto aos jovens. 

A Skol declara em seu site (www.skol.com.br) que procura estar presente e ser 

“antenada” com Eventos modernos, inovadores e divertidos, que traduzam sua filosofia. 

Sempre apostando no vanguardismo e investindo em ações que mostram tendências do 

público jovem, se diz, atualmente, como sinônimo de entretenimento, pois investe na 

promoção de Eventos culturais voltados ao público jovem, com músicas eletrônicas e também 

axé-baianas. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DOS EVENTOS 

Tendo como foco atingir jovens com mais de 18 anos pertencentes às classes média e 

alta, por meio da realização e patrocínio de Eventos culturais, e assim se consolidar no 

mercado como uma Marca de espírito jovem, inovador e ousado, conforme comentou Luiz 

Eurico Klotz, em entrevista concedida ao site www.cenaeletronica.com em 21 de novembro 

de 2001, “é uma empresa com características inovadoras, de trazer o inédito e refletir em suas 

ações o espírito jovem” (PEREIRA, 2005, p. 67), a Skol passou a atuar no cenário cultural, 

inicialmente com um Evento voltado para os apreciadores de rock.  

O Skol Rock ocorreu em 1999 em São Paulo e reuniu bandas brasileiras inéditas e 

grandes bandas estrangeiras. Este Evento não aconteceu mais na capital paulista, mas foi 

resgatado em festas em Curitiba e no interior de São Paulo. 

Segundo Pereira (2005 b), a idéia de a Marca Skol realizar Eventos que valorizassem a 

cultura da música eletrônica, que começava a ganhar espaço no cenário fonográfico brasileiro, 

partiu do produtor musical Luiz Eurico Klotz, que tinha um projeto para o qual o apoio 

financeiro de uma empresa era fundamental para colocá-lo efetivamente em prática. A 

proposta de realização de um festival de música eletrônica, na linha do que já ocorria em 

alguns países da Europa, foi apresentada à F/Nazca, agência de publicidade contratada pela 

AmBev para desenvolver as ações de Marketing da Marca Skol, que deu inicio à realização 

do projeto. 
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Alguns Eventos de propriedade da Marca são: Skol Sensation, Skol Beats, Skol Folia, 

Skol Spirit, Skol Stage, Skol Rio, Praia Skol, entre outros. Como a atuação é bastante 

diversificada, cada Evento enquadra-se em uma classificação e tem características específicas. 

O presente trabalho colocará em foco os dois primeiros citados, pois estes têm caracterização 

similar, além de terem tido maior público e maior destaque, e perfazerem uma linha evolutiva 

da atuação da Marca neste universo cultural, como poderá ser observado no estudo a seguir. 

Primeiramente, surgiu o Evento Skol Beats, que foi realizado do ano 2000 até 2008, 

momento em que a Marca fez parceria com uma festa internacional já estruturada, a Sensation 

White, o que possibilitou inserir o consumidor numa experiência mais sensorial. A então 

chamada Skol Sensation já ocorreu nos anos de 2009 e 2010, tem data confirmada para 2011, 

sendo prevista continuidade anual. 

 

4.2.1. Skol Beats: um Evento Redondo 

Foi no ano de 2000, num momento em que ainda se celebrava a criação da AmBev, 

ocorrida no ano anterior, que a Skol lançou um novo tipo de cerveja: a Beats, com mudanças 

no sabor, no teor alcoólico e na embalagem, que seria vendida em casas noturnas e bares, com 

foco no público de 18 à 24 anos (jovens adultos). A nova cerveja da Marca se propunha a ser 

mais leve que as existentes no mercado justamente por se tratar de um produto para ser 

consumido “na balada”, como pode ser observado em sua publicidade, apresentada na figura 

abaixo. 

 

 
Figura 9: Publicidade do lançamento da cerveja Skol Beats 

Fonte: PEREIRA, 2005, p. 70. 
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A cerveja Skol Beats tem de 5,2% numa garrafa long neck de 330 ml transparente e 

retorcida, contendo 90 calorias. De acordo com a agência de publicidade F/Nazca S&S: 

A Skol Beats surgiu após longa pesquisa com os consumidores que ansiavam por uma 

cerveja que acompanhasse as baladas mais radicais dos jovens. O resultado apontou 

teor alcoólico na medida certa, menor amargor e menor sabor residual. Uma cerveja 

que mata a sede e não pesa. Na embalagem, uma revolução: a garrafa long neck 

transparente (330 ml) tem design rodopiante. Seu formato sinuoso faz referência ao 

“S” de Skol, com o nome projetado em alto relevo. (PEREIRA, 2005, p. 70). 

 

Com isso, ela passa a ser uma bebida leve, compatível com uma festa noturna, e é 

dentro do contexto de nascimento de um produto que a Skol aposta num Evento para acentuar 

a sua estratégia discursiva, conforme Soares e Pereira (2007). Assim a Marca constrói um 

projeto expressivo que atrela elementos de ordem mercadológica e também cultural: o Evento 

Skol Beats, com proposta de ser anual, o principal objetivo era tentar unir os principais 

constituintes de música eletrônica, trazendo DJs nacionais e internacionais, que se apresentam 

em tendas temáticas, durante horas ininterruptas.  

Sr. Pierre Cohen, em entrevista à pesquisadora, considera que a Skol e seus 

profissionais tinham conhecimentos aprofundados de Marketing e da crescente importância da 

experiência da Marca como ferramenta para criar uma percepção positiva da mesma. A 

empresa já realizava boas campanhas midiáticas, passando a mensagem de forma assertiva, já 

tinha boa distribuição e divulgação no ponto de venda. O que precisavam fazer era 

proporcionar a experiência da Marca, para estarem utilizando o que o entrevistado considera 

as quatro plataformas de conexão com o consumidor. Assim, realização do Evento Skol Beats 

também era estratégica. 

Segundo Sr. Pierre Cohen, a experiência de Marca cumpre um papel importante na 

formação da imagem, o que levou a Skol a investir nesta plataforma, bem como ao 

crescimento dos investimentos, até porque surgiram certas restrições advindas da 

regulamentação publicitária, que restringiram comunicação de Marcas de bebidas alcoólicas e 

cigarros, por exemplo. 

Em uma seção denominada “Panorama Brasileiro”, Kotler e Keller (2006) expõem o 

sucesso do Evento Skol Beats ao longo de sua trajetória, que, inicialmente, teve como 

proposta promover festival de música eletrônica para associar a Marca a modernidade e 

inovação. Os objetivos declarados à época da publicação do livro eram reforçar a imagem da 

Marca junto ao público jovem e aumentar a consideração e a intenção de compra destes. 

A empresa conseguiu aliar sua Marca a um fenômeno da indústria cultural (música 

eletrônica) para atingir o seu público.  
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“O Skol Beats traduz muito do espírito da Skol: uma Marca jovem e moderna ligada 

ao entretenimento e sempre antenada às tendências. A Skol sempre apostou e continua 

investindo em ações inovadoras, como é o caso da música eletrônica, segmento que 

mais cresce dentro e fora do Brasil.” comenta Lisboa (PEREIRA, 2005, p. 67). 

 

O papel estratégico do Skol Beats na comunicação da Marca é inegável, pois foi 

considerado pelo gerente de Marketing da Skol, Carlos Lisboa, “um dos alicerces do 

crescimento da Marca em todo Brasil”. Mas sendo um investimento de construção de 

imagem, a realização de um Evento e o aumento de vendas ocorrem de forma defasada, em 

médio e longo prazo, segundo o entrevistado. 

Vários fatores também podem ter influenciado. Sr. Pierre Cohen destaca o aumento da 

distribuição, a comunicação de mídia mais forte, o lançamento de inovações em sabores e 

embalagens (como o ‘Litrão’ e os packs de 18 latas), e o aumento dos investimentos em 

espaço de gôndolas nos mercados. 

Ao longo dos anos o Evento Skol Beats passou por inúmeras transformações, para se 

adaptar melhor ao volume de público, aos espaços, e mesmo à mudanças dos tempos. Sr. 

Pierre Cohen comentou:  

Pode-se dizer que foi a percepção do movimento dos tempos, a mudança de 

comportamento das pessoas e do mercado ao longo dos anos. Foram atualizações, pois 

a Skol sempre teve a intenção de se posicionar na vanguarda. (Sr. Pierre Cohen, em 

entrevista à pesquisadora, em 28/02/2011). 

 

Tais mudanças também foram calcadas em pesquisas de eficiência com uma 

metodologia própria, elaborada para avaliar o retorno dos Eventos sobre a imagem da Marca, 

realizadas juntamente com Sr. Pierre  Cohen e sua empresa. As pesquisas acontecem de forma 

continuada e preservada dentro da estratégia, e Sr. Pierre  Cohen explica que as avaliações 

ocorrem pós-evento com o público geral, dividindo-o em três grupos: pessoas que não tem 

conhecimento sobre o Evento, pessoas que foram expostas somente à comunicação do 

Evento, e pessoas que participaram do Evento. Então, se estabelecem as diferenças entre esses 

públicos, principalmente quanto à opinião sobre a marca. Segundo Sr. Pierre  Cohen: 

“Realmente se percebe que quem participou é mais impactado, tem um relacionamento mais 

íntimo com a marca”. Tal método de avaliação será seguido na análise dos questionários, mais 

adiante. 

Outra forma que a Skol utiliza para detectar o impacto de seus Eventos no público é a 

contagem e análise das exposições na mídia. Segundo Sr. Pierre  Cohen, é uma medição 

bastante clássica de contagem de espaço de publicação espontâneo, com o cálculo de 

equivalência caso fosse espaço pago. 
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Esta metodologia foi adaptada à proposta do trabalho, dando ênfase ao conteúdo das 

publicações (já que não seria possível o cálculo de equivalência), e foi base dos dados 

secundários do estudo de caso, melhor detalhada no Clipping (Apêndice 1).  

Resumidamente, a aparição dos Eventos Skol Beats na mídia e em sites de 

relacionamento ao longo dos anos se fez da seguinte forma: 

• 10 artigos relativos ao Evento de 2000 e outros 10 sobre 2001; 

• 43 com relação ao de 2002, a primeira grande repercussão na mídia; 

• 24 artigos divulgando e comentando o Evento de 2003; 

• 32 relatando o de 2004; 

• 38 artigos na mídia sobre a festa de 2005, sobre a qual também há 4 vídeos e 

um fotolog; 

• 27 sobre a de 2006, com um vídeo oficial; 

• 26 do Evento de 2007, para o qual foi criado um My Space, e 3 vídeos; 

• 18 publicações do Evento de 2008, que contou com 2 fóruns de debate; 

• São 28 comunidades no Orkut com relação a todos os Skol Beats, sendo que a 

maior possui 64.143 membros, a segunda maior tem 33.897 membros, e ao todo elas somam 

12.7685 membros. 

 

A seguir detalhes dos Eventos Skol Beats, ano a ano, feita a partir do mapeamento da 

repercussão midiática e da presença da pesquisadora/ autora no campo. 

 

4.2.1.1. A Primeira Edição em 2000 

Contrariando as tradições juninas, o primeiro Skol Beats trouxe a modernidade para 

ficar na memória afetiva dos fãs de música eletrônica no Brasil, segundo artigo publicado no 

jornal Estado de São Paulo em 08/06/2000. O Evento foi realizado em duas capitais 

brasileiras sempre presentes no cenário das festas eletrônicas do país: São Paulo (SP) e 

Curitiba (PR).  

A primeira etapa foi no Jockey Club do Paraná, em Curitiba, no dia 09 de junho de 

2000. Teve duas tendas musicais (com tamanhos entre 1.000 e 1.500 m
2
), cada uma 

compartilhando estilos e atrações distintas, começou ás 22 horas e foi até as 10 horas do dia 

seguinte. 15 atrações se apresentaram nas 10 horas de festa. 
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A etapa paulista ocorreu no dia seguinte, no Autódromo de Interlagos. Contou com 

área VIP para 1.500 convidados, quatro brinquedos radicais como bungee jump, rotor e 

twister (bem adequados ao contexto da época), e principalmente com quatro tendas que 

levaram o nome de estilos eletrônicos: House, Techno, Drum’n bass e Trance, nas quais 

ocorreram performances simultâneas, das 16h de sábado às 9h de domingo. Apresentaram-se 

mais de 40 atrações nacionais e internacionais, sendo as principais atrações as mesmas que 

estiveram em Curitiba: Paul Oakenfold, Armand van Helden, Frankie Knuckles, Bob Sinclair, 

DJ Rap, Fabio, Optical, Stacey Pullen e Green Velvet (em destaque na figura a seguir). 

 

 
Figura 10: Apresentação no Skol Beats 2000. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/fabiomergulhao/2813129310/ 

 

Skol Beats 2000 em São Paulo foi divulgado como uma sequência de momentos, em 

todas as tendas, com pessoas e ritmos diferentes. Além das tendas, cada uma tocando um 

estilo particular de música eletrônica, um lounge com acid jazz, liquid funk e outros ritmos 

menos "eletrônicos", segunda as reportagens divulgadas no dia seguinte, fizeram as 17 horas 

programadas durarem pouco para as 20 mil pessoas que compareceram à festa. Pela manhã, 

na hora programada para encerrar o festival, ainda havia muita gente pulando sobre as lonas 

montadas no autódromo, e outras dezenas dormindo sob o asfalto. 

Nas duas edições, com apoio da Marca de refrigerantes Pepsi, houve área alimentação, 

área moda, restaurantes, área para convidados especiais, ponto de encontro e área de 

descanso. Inicia-se assim as parcerias de Marcas dentro dos Eventos Skol. 

Segundo a empresa organizadora, apenas em equipamentos eletrônicos das duas 

etapas, foi investido no festival US$ 1 milhão, e os Eventos contaram com uma equipe de 

produção de 2.000 pessoas. Tudo isso proporcionou que a primeira edição do Evento 
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eletrônico da Skol fosse logo apresentado pela mídia como um dos maiores festivais de 

música eletrônica já realizado no país. 

No final do ano de 2000, na Folha de São Paulo, já havia especulações sobre os nomes 

de destaque das mais variadas vertentes da cena eletrônica que iriam se apresentar no Skol 

Beats. 

 

4.2.1.2. O Dobro de Público em 2001 

Na edição de 2001, o Evento se estendeu ao Rio de Janeiro, que fez a abertura dos 

Eventos na quinta-feira, dia 19 de abril. No dia seguinte foi em Curitiba e sábado foi realizado 

em São Paulo, atingindo assim cerca de 40 mil pessoas, nas três cidades, sendo que São Paulo 

teve a noite mais completa, com quatro tendas dedicadas aos principais estilos da eletrônica e 

bares temáticos dentro de cada uma. 

O line-up abrigou 42 DJs, sendo 30 nacionais e 12 internacionais, representantes das 

principais tendências da música eletrônica. Entre eles estava o brasileiro Marky que lançou 

seu novo disco no Evento, o “Brazilian Scent”. Outros nomes de destaque foram Roger 

Sanchez, Richie Hawtin, Level 202, John Digweed, Christopher Lawrence, Ray Keith, Bryan 

Gee e Andy C. 

Nas três etapas o Skol Beats contou com o co-patrocínio das Marcas Pepsi, Philips 

Expression e Zip.net, além do co-patrocínio cultural da Malboro. Apenas em São Paulo, o 

Mercado Mundo Mix também participou com um espaço de moda e a Pepsi ficou responsável 

pela área de recreação, nomeada Amusement Zone Pepsi, que contou com vários brinquedos 

radicais de parque de diversão, como Bungee Jump, Sky Coaster, entre outros. Desta forma a 

Skol aprofundou sua parceria com outras Marcas, quase que co-criando seu Evento com elas. 

Devido a todas estas mudanças na organização do Skol Beats, o festival entrou 

definitivamente no calendário internacional de música eletrônica, com boa estrutura (em 

alguns casos divulgados até melhor que a de alguns festivais europeus), possibilitando um 

sucesso cada vez maior nas futuras edições. Com isso, ajudou a influenciar outros diretores de 

Marketing a associar as Marcas ao movimento eletrônico. Em dezembro de 2001, a Folha de 

São Paulo divulgou que muitas empresas, de olho no público jovem, pretendiam inserir suas 

Marcas em raves, clubes, festas, DJs e workshops. Segundo o artigo, o objetivo das ações 

corporativas tem mais a ver com dar um perfil moderno e cool à Marca do que com garantir 

mais vendas no curto prazo, ou seja, visam uma certa qualidade de seus consumidores em 

oposição à quantidade.  
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4.2.1.3. Apenas em São Paulo em 2002 

Em 2002, o Evento ganhou o status de mega-festival nacional e o maior festival de 

música eletrônica da América Latina. Sistema de som ultra-moderno, 18 geradores e 20 mil 

m
2
 de área ocupada compuseram a mega estrutura do Skol Beats 2002, realizado em 20 de 

abril, apenas em São Paulo, recebendo aproximadamente 40 mil pessoas, que esgotaram os 

ingressos dois dias antes do Evento. Oficialmente, manteve-se as 17 horas de duração (das 

16h de sábado às 9h de domingo), mas existiu uma prorrogação de algumas tendas até às 10h, 

devido ao público ainda estar muito presente e envolvido com a música.  

Para atender a um público tão grande, a estrutura também ganhou reforço nesta edição. 

Foram duas praças de alimentação de 600 m
2
 cada e 13 bares espelhados. As quatro tendas 

montadas (cada uma com cerca de 2 mil m
2
) estiveram sempre lotadas e ainda havia muita 

gente dançando do lado de fora daqueles espaços. A boa novidade foi que as tendas estavam 

mais próximas umas das outras, facilitando as visitas. Os nomes continuaram temáticos, 

fazendo referência a estilos musicais eletrônicos, mas tornaram-se mais genéricos para 

conseguir unir subgêneros. Foram eles: tenda Moviment, tenda The End, tenda Gate Crasher e 

tenda Bugget Out. 

Outra grande novidade foi o palco montado ao ar livre, o Outdoor Live Stage, um 

pouco mais distante do resto, que começou a receber os DJs e bandas que misturam música 

eletrônica com outros estilos musicais, a partir das 18h e permaneceu lotado até as 9h do 

domingo. Existiu também uma área de descanso, a Chill Out, com Djs brasileiros e estilos 

mais relaxantes; uma área reservada à imprensa e outra reservada aos DJs; ponto de encontro 

para quem se perde-se dos conhecidos; e dois postos médicos. Toda esta grandiosa estrutura 

pode ser vista já na entrada do estacionamento, como mostra a figura abaixo. 

 

 
Figura 11: Vista panorâmica Skol Beats 2002. 

Fonte: Arquivo pessoal (foto de Gabriela Ayer). 
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Neste ano de 2002, o Evento teve co-patrocínio da Telesp Celular e da Havaianas, e 

apoio da Pizza Hut e do Ministério da Cultura. As principais atrações foram Goldie, DJ Hype, 

Ed Rush, Bryan Gee, Layo & Bushwacka!, Joey Beltram, Kosheen, Groove Armada, Todd 

Terry, Erick Morillo, Deep Dish e Mr. C. 

Com o sucesso do Evento e das atrações, pré e pós Evento, publicou-se artigos mais 

focados em divulgar destacadamente um ou poucos Djs que se apresentaram. Ao todo o 

Evento contou com 54 atrações (23 internacionais e 31 nacionais), dos quais a mídia destacou 

a tenda Bugget Out (diredionada à house music) como uma das mais animadas do Skol Beats 

e o DJ Kosheen como responsável por uma das cenas mais eletrizantes do Evento, momento 

em que grande parte do público se direcionou a tenda em que ele tocava.  

Aparecem também artigos indicando que públicos adeptos de algum subgênero 

específico (como trance ou tecno), ficaram insatisfeitos com a programação do festival, que 

misturou estilos nas tendas temáticas. 

O Evento Skol Beats começava então a interessar muito à imprensa, visto que as 

publicações sobre o Evento quase triplicaram neste ano, e o Evento passou a transcender a 

própria Marca Skol, como observa Pereira (2005), ao apresentar que aos poucos, a Marca 

Skol Beats tornou-se mais importante que o próprio Evento. Com isso, em novembro de 2002, 

a empresa passou a comercializar uma diversificada linha de produtos Skol Beats, como 

roupas, óculos, relógios, porta CD´s, entre outros. 

 

4.2.1.4. Consolidação e Reconhecimento em 2003 

Em 2003, o Evento ocorreu dia 26 de abril das 16h às 9h do dia seguinte, seguindo a 

tradição de mês e horário. A novidade ficou por conta de sua transferência para o Auditório 

Grande Otelo, conhecido como Sambódromo, no Parque do Anhembi (como se pode observar 

na figura abaixo).  

 
Figura 12: Skol Beats 2003 no Anhembi. 

Fonte: http://www.mood.com.br/3a18/beats.asp 
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A parceria com a Prefeitura de São Paulo viabilizou a presença de reforçado 

policiamento e gerenciamento de trânsito no local. Segundo o gerente de Marketing da Skol 

na época, a produção sincronizou-se à prefeitura para tentar solucionar os problemas do ano 

anterior: as imensas filas de entrada e a quase impossibilidade de se chegar ao autódromo: 

Escolhemos o maior complexo de lazer da América Latina, com 45 mil m
2
, acesso a 

transporte rodoviário, pontos de metrô, 160 banheiros fixos mais os 170 que vamos 

colocar, segurança com 1200 profissionais dentro e fora do local, estacionamento para 

13 mil veículos (CARLOS LISBOA, em entrevista ao site Terra, em 18 de março de 

2003) 

 

A mudança de local tornou a infra-estrutura mais adequada e seu público pôde 

aumentar, o que colocou o Evento no status de segundo maior Evento de música eletrônica no 

mundo, atrás apenas do Dance Valley, em Miami (Flórida, EUA). 

Fruto de outra parceria, firmada com a Coordenadoria Especial da Juventude, da 

Prefeitura de São Paulo, e com a casa noturna LOV.E Club (uma das baladas eletrônicas mais 

conhecidas e disputadas da cidade), montou-se uma tenda para divulgar o projeto municipal 

"Lov.e por São Paulo", uma exposição de fotos, vídeos e apresentações de DJ´s, o trabalho de 

valorização e democratização da cena eletrônica da cidade. Além disso, o espaço contou com 

workshops de alguns DJ´s participantes do festival. 

A Prefeitura também realizou o projeto Coleta Seletiva Solidária, um programa 

especial que colocou lixeiras por toda a área do Evento e, ao final do festival, encaminharam 

os detritos recicláveis para uma cooperativa de catadores, que providenciaram a separação do 

material e o posterior envio para reciclagem, retendo a renda desta venda.  

A edição de 2003 ainda contou com outras inovações:  

• Skol Web Store - tenda exclusiva para exposição e venda da linha de produtos da Marca, 

o que tornou a Skol a primeira Marca brasileira de cervejas a lançar sua própria coleção 

de roupas e acessórios exclusivos: calças, bermudas, camisetas, regatas, bonés, chaveiros 

e jaquetas, que levam o logo Skol Beats, fazendo referência à atitude e à modernidade 

destes consumidores, conforme divulgou a empresa. Era mais uma extensão da Marca 

fora de seu mercado principal, bebidas. 

• Venda de ingressos setorizados - uma empresa especializada foi contratada para vender 

ingressos identificando diferentes portões de entrada. Assim, pôde-se controlar o acesso 

do público ao Evento e solucionar um dos principais problemas ocorridos no ano anterior: 

as filas.   
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• Cenografia – seguindo o mesmo tema de astronauta da campanha de publicitária adotada 

naquele ano pela Marca Skol e aproveitada para a divulgação do Evento, o espaço físico 

do Anhembi ganhou uma cenografia que proporcionou ao público a sensação de 

participar de uma viagem espacial. Na entrada, grandes pórticos com astronautas 

recepcionaram o público. Logo após as catracas, um túnel com fumaça de gelo seco e 

decorado com setas da Skol, dá acesso às demais áreas do festival. Nas tendas, no palco , 

bares e praça de alimentação o clima espacial predominava, tendo elementos como 

planetas, naves espaciais, órbitas, monstros, infláveis gigantes, extraterrestres, etc. No 

Chill Out, piso revestido por folhagens e com um enorme puff verde, no formato de um 

ser extraterrestre (PEREIRA, 2005, p. 72). 

Com o slogan “A festa mais redonda do planeta”, apresentaram-se nesta edição 70 

DJ’s brasileiros e internacionais, tocando diversos estilos e variações da música eletrônica, o 

que manteve grande público na festa até os minutos finais, como se pode verificar na Figura 

13. As principais atrações foram: Junkie XL, 808 State, Jeff Mills, Ferry Corsten, Total 

Science, Makoto, Grooverider, LTJ Bukem, Bryan Gee, Mark Farina, Layo & Bushwacka!, 

Green Velvet, Derrick May, Slam, Dave Clarke 

 

 
Figura 13: Grande público presente até o final. 

Fonte: http://www.mood.com.br/3a18/beats.asp 

 

Todos estes detalhes de organização, produção e destaques, fez com que o público 

fosse superior a 44 mil pessoas, passando a ser um dos maiores festivais de música eletrônica 

do mundo. A Marca Pepsi retornou ao co-patrocínio do Evento, e Triton, Pizza Hut, 

Carrefour, Mercado Mundo Mix também apoiaram. 
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No ano em que os Estados Unidos declaram guerra à Sadan Hussein, os organizadores do 

Evento promoveram uma homenagem à paz no mundo e no Brasil. Pontualmente à 0 hora de 

domingo, 20 mil balões brancos subiram aos céus de São Paulo. 

A quarta edição em definitivo conquistou a simpatia dos jovens, além do respeito de 

produtores musicais, DJ’s e jornalistas especializados. De acordo com Pereira (2005), a 

imprensa passou a ser uma forte aliada: com a informação de que a música eletrônica é o 

segmento da indústria fonográfica que mais cresce no país, o programa AMP da MTV 

brasileira (primeiro programa especializado em música eletrônica), passa a fazer cobertura 

integral do Evento, assim como colunistas de revistas e jornais de grande circulação.  

Alguns sinais de que a intenção de promover um relacionamento cada vez mais 

estreito com o público começaram a surgir. A empresa disponibilizou uma linha telefônica de 

contato gratuito (o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Skol) e estabeleceu canais de 

relacionamento pelos sites www.skol.com.br e www.skolbeats.com.br, (destacado na Figura 

14 a seguir), primeiro ano em que o Evento tem um site exclusivo para sua divulgação e 

interação com o público. Era a interatividade começando a aparecer na organização do Evento 

e na construção de relacionamento mais próximo dos participantes com a Marca.  

 
Figura 14: Primeiro site do Skol Beats (em 2003) 

Fonte: PEREIRA, 2005, p. 74 

 

Além disso, desenvolveram-se ações de assessoria de imprensa (incluindo coletiva de 

imprensa e press-release) e ações promocionais, com abrangência nacional, apesar do Evento 

ocorrer apenas em São Paulo. Sob a coordenação da agência de Marketing promocional 

B/Ferraz, uma equipe de promotores visitou universidades, casas noturnas, bares, restaurantes 

e festas, distribuindo flyers do Skol Beats e fazendo uma inusitada brincadeira com óculos 

simuladores de picapes de DJ. 
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4.2.1.5. Ampliação do Conceito em 2004 

Após o reconhecimento obtido na edição de 2003, a edição de 2004 do Skol Beats (no 

dia 24 de abril) apresentou uma série de inovações, sobretudo no que se refere à ampliação do 

conceito do Evento: de um festival de música eletrônica, passou a ser trabalhado como um 

Evento de música eletrônica, cultura, arte e multimídia (PEREIRA, 2005). De acordo com 

Carlos Lisboa, gerente de Marketing da Skol, em entrevista em 2004: 

A principal característica da Marca Skol é a inovação, por isso, a cada edição, o 

Evento se recria e traz novidades ao público. Este ano, além de trazermos um número 

maior de grandes atrações internacionais, como é o caso do Basement Jaxx, um dos 

maiores nomes da atualidade, e do electrogrupo Fischerspooner, que tem um dos 

shows mais elaborados dentro da cena eletrônica mundial, reunimos, em um só 

espaço, música, cultura, arte e multimídia. É a música eletrônica permeando várias 

manifestações artísticas. (PEREIRA, 2005, p. 75) 

 

Um exemplo dessa ampliação de conceito foi o seminário "Brazil Music Conference" 

que aconteceu no dia anterior à festa, no auditório Elis Regina (também  no Anhembi) e 

reuniu especialistas e profissionais da indústria fonográfica mundial, representantes de 

gravadoras e artistas para discutir temas como direitos autorais, internet e a divulgação da 

música.  

A cenografia deste ano foi inspirada na Idade das Pedras e os homens das cavernas, 

novamente seguindo a comunicação geral da Marca, integrando a proposta de Marketing da 

Marca e do Evento.  

O palco foi vestido de vulcão (como mostra a Figura 15) e grandes pedras faziam a 

deMarcação dos espaços. Mas o Chilli Out (área reservada para descanso) foi o espaço que 

estava melhor ambientado com a temática do Evento, realmente parecendo uma caverna, o 

que o tronou um pouco deprimente. Além disso, diversas intervenções em toda área de 

circulação do Anhembi foram apresentadas. Atores caracterizados com as vestimentas dos 

homens da caverna e crobatas com perna de pau e malabaristas foram bonecos temáticos 

como um lagartos gigantes (com cinco metros de altura) e peixes pré-históricos do tamanho 

de um adulto. 
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Figura 15: Palco principal Skol Beats 2004. 

Fonte: PEREIRA, 2005, p. 75. 

 

Para fazer esta viagem no tempo, compareceram ao Evento 55 mil pessoas, que 

esgotaram os ingressos no dia do Evento, mas horas antes da abertura dos portões. Estes já 

ficaram pela região, ansiosos para entrar. 

Entre as 54 atrações (sendo 26 delas estrangeiras) estavam Benni Benassi, Basement 

Jaxx, Marco V, Dave Clarke, Darren Emerson, Photek, Roni Size, Josh Wink. Mas o destaque 

maior foi para a produção de megashow da apresentação do Fischerspooner, que veio pela 

primeira vez ao Brasil, acompanhados de uma comitiva de 17 pessoas, entre dançarinos, 

maquiadores, cabeleireiros e figurinistas. Com um aparato que incluiu 40 perucas, máquinas 

de espuma e jatos de papel picado, fizeram trocas de roupas, coreografias e performances 

divulgadas como “dignas da Broadway”. 

A maior tenda mudou de nome e passou a ser chamada Skol Club, reforçando o nome 

da Marca. A co-patrocinadora Pepsi montou espaço destinado às performances de bailarinos 

circenses, grupo teatral e apresentações multimídia, o palco Pepsi Stage. Era um enorme palco 

com 3 grandes telões onde ocorreram 7 cenas diferentes exibidas de maneira intercalada no 

decorrer do Evento. Estava localizado no meio do corredor que ligava a área das tendas 
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musicais com o Outdoor Stage, palco principal. Além desta intervenção, a Marca Pepsi esteve 

presente com a Pepsi Twist em uma das praças de alimentação, cujas paredes estavam 

decoradas com latinhas do refrigerante. 

Segundo Pereira (2005), a presença e participação das Marcas participantes eram 

facilmente percebidas no espaço físico. Outra Marca que se inseriu no Evento foi a Bausch & 

Lomb, que, em estande nomeado “Olhos de Skol Beats”, apresentou e vendeu  uma edição 

limitada de uma lente de contato especialmente criada para o Skol Beats: sem grau, a lente 

possuía a impressão da setinha amarela que caracteriza a Marca do Evento. 

A exemplo das demais ações relacionadas com o Evento, as ações comunicacionais 

também foram ampliadas. Além de todas as estratégias adotadas no ano anterior, o Evento 

ganhou cobertura jornalística num programa especial foi ao ar em duas partes. Entrevistas 

com DJ’s, matérias de comportamento, apresentação do espaço físico do Evento e 

celebridades foram apresentadas num programa voltado à divulgação da agenda cultural de 

São Paulo, do canal Bandeirantes. 

As ações promocionais desenvolvidas no local do Evento contaram com distribuição 

de brindes, presença de promotoras, canhões de laser, vídeos promocionais, letreiros 

luminosos, sinalizações e cenários que remetiam aos tempos pré-históricos e continham a 

logoMarca do Evento. 

Mas, apesar das inovações, alguns problemas de organização Marcaram o Evento 

negativamente, e foram alvo de críticas na mídia. Dentre as dificuldades encontradas pelo 

público, as mais referidas foram as filas, espaço apertado entre as tendas em que os DJs se 

apresentavam, som baixo, falta temporária de água e de cerveja, além do cancelamento de 

última hora de uma das principais atrações, o DJ britânico Sasha. Outro problema, sobretudo 

para as mulheres, foram as filas nos banheiros. Mesmo com 170 cabines e 160 banheiros 

fixos, a demora chegava a 30 minutos. 

Um mês após a realização do Skol Beats, a Skol presentou São Paulo com a 

construção da Arena Skol Anhembi, como parte do calendário oficial das comemorações dos 

450 anos da cidade. Trata-se do primeiro espaço para megaEventos com estrutura fixa do 

país, que conta com 25 mil m
2
 e capacidade para receber público de até 37,5 mil pessoas. 

Localizado na concentração do Sambódromo, foi planejado para abrigar Eventos musicais e 

esportivos, com recursos modernos e infra-estrutura adequada para o desenvolvimento das 

atividades. 
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4.2.1.6. Organização Impecável de 2005 

Fruto do aprendizado da edição anterior, em 2005, o Evento foi Marcado pela 

organização impecável. O espaço físico foi ampliado (53% a mais que em 2004, estendendo-

se pelo terreno da Aeronáutica), permitindo melhor circulação do público e eliminando as 

principais causas de reclamações. Somando à melhoria da qualidade do som nas tendas, um 

estoque de cerveja gelada à altura da demanda e banheiros descongestionados, o Evento foi 

agradável para todos os participantes.  

Além disso, o conceito do Evento sofreu mais mudanças: após cinco anos sendo 

considerado “inovador” por apoiar a introdução da música eletrônica no Brasil, os 

organizadores entenderam que o Evento já estaria consolidado entre os admiradores da 

música eletrônica e precisaria ampliar o público de interesse. Assim, deixou de ser tratado 

como algo inovador e ganhou o mote de “a festa mais contagiante do planeta”. 

Outra novidade foi que o festival expandiu seus limites de um só dia e distribui-se ao 

longo de uma semana com a Skol Beats Week: seis dias de atividades diurnas e noturnas com 

o carimbo de qualidade Skol Beats. Durante esta semana casas noturnas como Sirena, Lov.e e 

Heaven fizeram festas oficiais do Evento. Com isso, Evento movimentou quase 60 mil 

pessoas que buscaram diversão. 

A abertura da semana ficou por conta da Electro Hype Fair, mega feira de tendências, 

comportamento, moda, tecnologia e consumo, que reuniu de forma inédita no Brasil, tudo o 

que há de mais moderno no mercado da música eletrônica e da cultura que o envolve. 

Montada no Palácio de Convenções do Anhembi, com cerca de 2600 m
2
 de estandes divididos 

entre equipamentos de tecnologia, telefonia, reprodutores de MP3s, informática, moda, estilo, 

body art, imagem digital e equipamentos para DJs, além de lojas de discos, cabeleireiros, 

restaurantes descolados, bares e uma área reservada para lounges de casas noturnas, sites de 

música eletrônica e revistas especializadas. Foi a maior novidade de 2005. 

O estande mais visitado foi o "Estúdio UOL", que realizou diversas ações 

promocionais, entre elas a criação do álbum de fotos dos dois Eventos (festa Skol Beats e 

Electro Hype Fair) com a participação do público. 

No Evento em si, realizado no dia 16 de abril também estava repleto de novidades. 

Teve sua área expandida para 167 mil m
2
, com menos tendas (apenas três), mas cada uma 

com 300 m
2
 a mais, 17 bares, 3 praças de alimentação com 22 restaurantes ao todo.  
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A duração também foi ampliada para 21 horas consecutivas de música, pois o numero 

de atrações subiu para 65, entre elas: Mylo, Faithless, Erick Morillo, Sasha e John Digweed 

(set de seis horas), Pete Tong, Layo & Bushwacka!, High Contrast, DJ Zinc e Friction. 

Alguns artigos consideraram que o line up de 2005 estava com menor número de DJ's 

daqueles considerados imperdíveis, mas mesmo apresentando uma programação mais fraca 

em relação aos anos anteriores, de acordo com estas divulgações, o Evento continua 

agradando os participantes, que segundo os organizadores foi de 57.500 pessoas, multidão 

que pode ser observada na Figura 16. 

 
Figura 16: Multidão no Skol Beats 2005. 

Fonte: PEREIRA, 2005, p. 84. 

 

Outra grande inovação do Skol Beats 2005: o Pepsi X Eletric (na Figura 17), uma 

grande participação de outra Marca no Evento Skol. Trata-se de um trio elétrico (grande 

caminhão de som, ícone do carnaval brasileiro) que circulou pelo Complexo do Anhembi 

durante toda a festa, servindo como palco para a junção de artistas brasileiros de diversos 

gêneros com representantes da cena eletrônica. Com isso, Edo van Duy, o novo produtor 

musical do Evento, apresentou uma programação mais acessível ao público em geral, 

utilizando de artistas renomados que não fazem parte da cena eletrônica, tais como Carlinhos 

Brown, Elza Soares, Rogério Flausino e Patrícia Marx, entre outros.  

 

 
Figura 17: Trio-elétrico traz artistas brasileiros para a cena eletrônica. 

Fonte: PEREIRA, 2005, p. 84. 
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Nas tendas, a novidade é a substituição da The End e Bugged Out por uma única 

patrocinada, a BBC Radio One Essential Selection, que misturou house e tecno. Trechos dos 

sets de DJ´s como Pete Tong e Fergie forão transmitidos ao vivo pela rádio BBC de Londres. 

Na programação da emissora estavam também entrevistas com atrações como Anderson 

Noise e Marky.  

A Arena Skol Anhembi, o palco principal do Evento, é o ponto inicial do festival com 

146 quilos de equipamentos ao seu redor. Somados aos outros equipamentos, divulgou-se que 

foram 1 milhão e 200 mil watts de potência de som. Já a tenda Skol Club teve sets inéditos no 

Brasil, como Sasha & John Digweed. 

Para o Skol Beats 2005 foi criada a "Brigada do Carona", uma blitz para alertar de 

forma descontraída sobre o risco de beber e dirigir. A "Brigada" circulou pelo Evento fazendo 

piruetas e utilizando mega-fones para chamar a atenção do público. Os promotores 

convidavam algumas pessoas a andar sob uma grande tampinha de Skol Beats, sobre a seta 

circular da Skol com um pé atrás do outro, sem perder o equilíbrio. Quem passou no teste, 

ganhou um brinde-surpresa. Quem não passou, fez o teste do bafômetro e, quando o resultado 

indicou que a pessoa não estava apta a dirigir, os promotores colavam nela um adesivo com os 

dizeres "Vou de Carona" e ainda informavam sobre as alternativas de outros transportes 

disponíveis no Evento (PEREIRA, 2005, p. 85). 

A campanha, desenvolvida pela agência F/Nazca, teve como destaque o filme 

“Contágio”, mostrando diferentes situações e cenários em que as pessoas são “contagiadas” 

pelo vírus da música eletrônica, representado pelo logo do Skol Beats 2005. Complementam a 

ação peças como anúncios para revistas, jornais, outdoors, cartazetes, cartões postais, flyers, 

materiais para pontos de venda e lata decorada. Após o Evento, também foi lançado CD com 

os principais destaques, no qual a capa era o logo viral (na figura abaixo). 

 

 
Figura 18: Capa do CD do Skol Beats 2005. 

Fonte: digitalizado por Gabriela Ayer. 
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Comercializada em quiosques dos shoppings Eldorado, Anália Franco, Center Norte e 

Morumbi, bem como na Skol Web Store, o Skol Beats 2005 possuiu uma camiseta oficial do 

Evento: em tecido verde e amarelo, tinha como estampa o line up do festival.  

 

4.2.1.7. O Auge em 2006 

O Skol Beats 2006 aconteceu no dia 13 de maio, no Complexo do Anhembi, em São 

Paulo. A expectativa de público era de 57 mil pessoas, mas teve os 60 mil ingressos esgotados 

no dia anterior ao seu inicio. 

O lema desta sétima edição do Evento foi: “Festa na potência máxima”, referindo-se a 

imensidade de equipamentos que juntos contavam com potência de 1 milhão e 200 mil watts 

de som, 1 milhão e 260 mil watts de luz e 11 milhões e 560 mil watts de energia.  

Sem dúvida que o auge do Evento ocorreu em 2006, e seu sucesso foi reconhecido 

pelo mercado já que o Skol Beats 2006 ganhou do AMPRO Globe Awards 2006, premiação 

da Associação de Marketing Promocional, o prêmio máximo em quatro categorias: melhor 

campanha multidisciplinar; melhor campanha de patrocínio; melhor promoção gerando 

fidelidade a Marca; e melhor Marketing de Eventos. 

Reconhecido como um Evento completo, que abriga e expressa a cultura urbana e 

contemporânea em sua amplitude (música, tecnologia, arte, moda e comportamento), o 

festival tornou-se o maior de música eletrônica do mundo, com mais de 207 mil metros 

quadrados de festa (40 mil a mais que em 2005) e 90 atrações nacionais e internacionais que 

se apresentaram em 7 espaços, 2 palcos, 3 tendas e 1 trio. Foram montadas 2 áreas de 

alimentação, 18 bares e 850 banheiros. Uma imensidaão que pode ser observada na figura 

abaixo: 

 
Figura 19: Vista aérea do Sambódromo. 

Fonte: http://feelingEventos.wordpress.com/2009/05/14/2006-skol-beats/ 
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O Skol Beats 2006 teve novamente o trio-elétrico Pepsi X Eletric, que inovou com os 

encontros de conhecidas bandas, músicos e DJs nacionais de diversos gêneros para 

apresentações eletrônicas. Com a proposta de trazer diversos ritmos como rock, funk, hip hop, 

samba e pop para o mundo da música eletrônica, a eclética mistura, além de performances 

inovadoras, trouxe novos ritmos ao Skol Beats. Era a tendência da música eletrônica 

invadindo outros gêneros musicais. 

A mistura de estilos do Skol Beats ficou muito evidente no trio Pepsi X Electric, que 

teve funk carioca misturado com o DJ Marlboro, o encontro musicais do compositor Ed Motta 

com os houseiros do Jamanta Crew, entre outros. 

Desta forma Skol e Pepsi fizeram uma parceria muito mais igualitária, que só não 

poderia ser chamada de simbiótica, porque o nome do Evento continuou ressaltando apenas 

uma das marcas. 

Outra grande novidade do Skol Beats 2006 foi o espaço ao ar livre do núcleo de festas 

Tribe, dedicado exclusivamente ao psytrance. Estilo que tem uma enorme legião de fãs 

brasileiros e que hoje em dia promove as maiores raves do Brasil, o psy finalmente ganhou 

palco próprio e teve como destaques as apresentações de Wrecked Machines e Astrix. O rock 

de LCD Soundsystem foi outro "invasor” do Skol Beats2006. A banda apresentou um grande 

show que misturava eletrônica e rock. 

Um dos grandes responsáveis por esta nova Marca foi o show do grupo inglês 

Prodigy, que mesclou em sua apresentação com sonoridade e atitude punk, e tornou-se o mais 

concorrido do festival, com direito a histeria na hora do hit "Smack My Bitch Up", já no bis 

da apresentação. A expectativa pelo show da banda foi tanta que houve tumulto no acesso ao 

palco Live, causando alguns desmaios e atendimentos no posto médico local.  

Para encerrar o Skol Beats em grande estilo, apresentação de dois dos principais e 

mais esperados DJs brasileiros. Mau Mau sofreu com um problema que infelizmente está se 

tornando comum nos finais de edições do Skol Beats: o sistema de som sofreu um apagão de 

cerca de dez minutos. Depois de algumas vaias do público e algumas caretas do DJ para a 

equipe técnica, o problema foi resolvido, e Mau Mau fez um dos melhores sets do festival, 

levantando o Anhembi. Depois deu lugar a Anderson Noise, que continuou a fazer o público 

do Anhembi pular com seu tecno de influência minimalista. 
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Figura 20: Vista aérea de tenda do Skol Beats 2006. 

Fonte: http://rraurl.com/cena/2545/ 
 

Novidade também foi a enorme tela para projeção panorâmica com 24 metros de 

largura por 4,5 metros de altura montada num dos paredões do Sambódromo dará vida a uma 

inédita espécie de cinema ao ar livre. A arquibancada principal será aberta para acomodar o 

público. Em todo o período que estava escuro (por causa da noite), aconteceram performances 

audiovisuais dos coletivos de VJs: Visual Farm, Coletivo Virtual, Embolex, Home Growth. 

Além disso, destaca-se a ampliação do portal www.skolbeats.com.br, com amplo 

conteúdo multimídia e em especial ferramentas de última geração para interatividade com os 

internautas. O portal permaneceu em atividade mesmo depois do Evento, dedicado à cena 

eletrônica. Em quase todas as áreas, o usuário contou com diversas opções, como customizar 

o portal ao seu estilo, tendo três versões de página inicial. Um dos destaques do portal, a Skol 

Beats Web Rádio também oferece duas opções de canais: lounge e pista. Com programação 

24 horas por dia, sete dias da semana, a rádio era atualizada semanalmente com pelo menos 

50 novas músicas e DJ sets para a pista. 

Outra repercussão do Skol Beats 2006, foi a exposição “Beats in Frames – O Skol 

Beats e a Evolução da Cena Eletrônica no Brasil”, que ficou em cartaz de 12 de abril a 7 de 

maio no MIS (Museu de Imagem e Som), em São Paulo – SP, sendo que a entrada era 

gratuita. Com imagens do fotógrafo Fábio Mergulhão e texto do DJ e jornalista Camilo 

Rocha, a exposição foi um retrato da cena nacional a partir de um dos seus principais 

catalisadores: o Skol Beats.  
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4.2.1.8. Mais Atrações e Menos Público em 2007 

Na edição de 2007, o Evento deixa o Sambódromo e se instala ao lado deste, no bairro 

de Santana, ocupando um terreno e construindo por lá seus palcos e tendas. O lugar foi 

batizado de Espaço Skol Beats e mistura áreas construídas com um pouco de natureza, num 

espaço total de 140 mil metros quadrados. A estrutura contou com 2 praças de alimentação, 

30 bares, 600 banheiros químicos e 54 banheiros fixos. 

O Skol Beats 2007, oitava edição, dividiu o Evento em dois dias: 4 de maio (sexta-

feira) das 22h às 9h e 5 de maio (sábado) das 18h às 9h. Os ingresso foram vendidos 

separadamente (sendo R$ 120 por dia) ou pacote para os dois dias por R$ 200, comprando 

antecipado. Com isso o valor do ingresso aumentou em R$ 50 e a diminuição do público foi 

significativa. 

Compareceram ao Evento um total de 39,6 mil pessoas, sendo 14,6 mil no primeiro 

dia e 25 mil no segundo, o que era, por dia, cinco mil pessoas a menos do que a organização 

esperava.  

Esta mudança foi para garantir o conforto do público durante o Evento e tranqüilidade 

dos organizadores, que o declararam como um Evento sem tumultos ou ocorrências graves, 

Marcado pela música e pelo público diverso e animado. Mas a mídia o considerou mais 

organizado, mas perdendo a relevância musical. 

A divisão do Skol Beats em duas noites também desagradou grande parte do público. 

Muitos reclamaram que a quebra na programação deixou a festa mais cara e mais vazia. Com 

a mudança, também ficou evidente a divisão das tribos. Os que preferem house foram apenas 

na sexta-feira, enquanto a turma do drum 'n' bass compareceu no sábado. A separação foi 

nítida, pois os dois públicos se compartam e até se vestem de formas diferentes, 

transformando o Skol Beats 2007 em dois Eventos quase dissociados.  

Neste ano o Evento contaria com 31 atrações brasileiras e 29 internacionais, em 30 

horas de Evento, e apresentava uma programação que alternava artistas consagrados com 

nomes que representavam novas tendências. Em destaque estavam os franceses Laurent 

Garnier, David Guetta e Miss Kittin. Outra novidade seria a dupla de Toronto, Mstrikrft, que 

não conseguiu estar presente, bem como o irlandês Donnacha Costello. Divulgada como 

morna, a primeira noite do Skol Beats 2007 ficou Marcada pelo desfalque de dois chamarizes 

do Evento.  
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O fiasco do Evento foi o Afrika Bambaataa, que, apesar de ter sido divulgado como o 

maior nome do Skol Beats 2007, não empolgou o público em pouco mais de meia-hora de 

apresentação. Já a dupla Addictive TV fez uma apresentação impactante, no Skol Live Stage 

(apresentado na Figura 21). Com precisão e criatividade mixaram imagens e sons, 

homenageando personalidades do futebol e da música, o que agradou muito o público e a 

crítica. 
 

 
Figura 21: Público no Live Stage de 2007. 

Fonte: http://skolbeats2007.blig.ig.com.br/ 

 

Novidade deste ano foi a tenda Terra Urban Beats, que trouxe nomes da black music 

eletrônica para o Evento.Mas enquanto novas apostas como hip hop e o funk ganharam 

espaço, o público antes cativo de psytrance ficou de fora, e sua falta foi sentida até nas 

tradicionais lojas do Evento, como o Mercado Mundo Mix. 

No geral, a mídia expôs o Evento sem entusiamo, citando que pessoas dançavam, 

garotas faziam malabares coloridos e jovens exaustos se aglomeravam sentados no chão. 

Pode-se se dizer que o que se divulgou de melhor foi o criativo logo e a seleção de músicas 

que foram para o CD (na figura abaixo). 

 
Figura 22: Logo e capa do CD do Skol Beats 2007. 

Fonte: digitalizado por Gabriela Ayer. 
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4.2.1.9. Interatividade e Co-criação em 2008 

A edição do ano de 2008 teve grandes mudanças e alguns retrocessos: a data do 

Evento foi transferida para o mês de setembro, no dia 27; o Evento retornou ao Sambódromo, 

embora com estrutura menor; e o ingresso teve considerável redução de preço, pois o Evento 

voltou a ter apenas um dia de duração. 

A maior das novidades foi que a produção do Skol Beats 2008 decidiu co-criar o 

Evento junto com o público (como se pode ver no banner da Figura 23). Discussões foram 

incentivadas e veiculadas em um fórum, aberto ao público, no site próprio, reformulado para 

esta função. Com base nas discussões iniciais do fórum, 14 nomes de DJs foram colocados 

em votação. Os votos serão colhidos em três formatos: pelo site, por mensagem SMS de 

celular, e por urnas colocadas em bares da capital paulista. 

O público, então, ajudou a decidir sobre detalhes do Evento em períodos demarcados, 

previamente divulgados, conforme segue: 

• Escolha de DJs e produtores entre 10 e 29 de junho;  

• Votação para VJs de 1º a 20 de julho; e 

• Votação para o formato que o festival deve ter de 22 de julho a 10 de agosto. 

 

 
Figura 23: Banner do Skol Beats 2008. 

Fonte: http://semprenavibe.blogspot.com/2008/09/skol-beats-2008-parte-iii-e-final-ufa.html 

 

Selecionadas as 25 atrações que participariam do formato escolhido em parceria com o 

público, acreditava-se que os destaques seriam: a dupla francesa Justice, os alemães 

Digitalism, os australianos Pendulum, o holandês Armin van Buuren (um dos DJs mais 

populares do mundo na época), além de brasileiros como Gui Boratto, Renato Cohen e 

Murphy. 
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Essas atrações foram divididas em um palco, dentro da área do Arena Skol Anhembi 

(apresentado na Figura 24), e duas tendas posicionadas na passarela do Sambódromo. O 

Evento ainda teve lounge e a feira Mercado Mundo Mix, além de 17 bares e 568 banheiros.  

 

 
Figura 24: Multidão em frente ao palco principal do último Skol Beats. 

Fonte: http://semprenavibe.blogspot.com/2008/09/skol-beats-2008-parte-iii-e-final-ufa.html 
 

A estimativa de público era de 14 mil pessoas, mas o primeiro lote de convites esgotou 

semanas antes, o que fez a organização disponibilizar mais mil ingressos. As 15 mil pessoas 

compareceram ao Evento, e mesmo com lotação máxima, a produção estava bem estruturada. 

 

 

4.2.2. Skol Sensation: a Festa do Branco 

Como se pode perceber o Skol Beats, Evento que já foi o maior festival de música 

eletrônica do mundo, foi perdendo público e definhando a cada edição depois do auge em 

2006, chegando a ter apenas 25 atrações e não reunir mais do que 16 mil pessoas no Evento 

de 2008. 

Estava na hora de mudar. Então surgiu a idéia de renovar e se reinventar, lançando um 

novo Evento, a nova aposta da cervejaria: o Skol Sensation. Apesar de os organizadores e os 

patrocinadores da nova programação de música eletrônica da Marca negarem que tenham 

como objetivo substituir o Skol Beats, a realização de sua 10º edição seguiu indefinida e 

acabou por ser cancelada, fazendo com que jornalistas a divulguem como substituída pelo o 

Skol Sensation.  

As diferenças ficam bastante visíveis no formato dos Eventos: o Skol Beats era todo 

segmentado conforme o estilo musical, tinha tendas específicas para house, trance, jungle, 

techno, electro e breakbeat; e o Skol Sensation, é uma festa com palco único num show com 

efeitos especiais, telões com projeções, laser, e cheio de diferenciais pois acrobatas, atores, 
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bailarinos e malabaristas, todos fantasiados, bem como fogos de artifício e intervenções de 

labaredas de fogo acionadas em harmonia com fontes de água que dançam conforme a música 

também estão no programa.  

A festa Sensation White foi criada por Duncan Stutterheim em parceria com a 

produtora holandesa ID&T. A primeira edição foi em 2000, na Holanda, e foi se expandindo 

para o mundo ao longo dos anos até que em 2008 foi realizada em 22 países, entre eles 

Holanda, Polônia, Espanha, Alemanha, Bélgica, Hungria, República Tcheca, Rússia, 

DinaMarca, Portugal, Romênia, Austrália e Chile, locais onde o espetáculo foi testemunhado 

por mais de 750 mil pessoas no total, segundo dados apresentados pelo SENSATION 

BRASIL. 

De acordo com os inventores da festa, o nome "Sensation" não é por acaso, pois o 

Evento não se restringe à música eletrônica, mas é um conjunto de performances musicais e 

estéticas que acontecem ao mesmo tempo. São prometidas performances de pessoas, 

elementos da natureza e tecnologia que acompanharão as batidas da música eletrônica. 

Duncan disse aos jornalistas que a intenção do Evento é proporcionar uma experiência 

sensorial impressionante. Outra idéia dos idealizadores que proporciona uma imersão no 

universo diferente criado pelo Evento é que todos os participantes devem compartilhar um 

dress code e se vestir de branco, cor escolhida para representar a celebração da vida, depois 

da morte do irmão do idealizador Duncan, e se manteve para Marcar a inclusão de todos os 

aspectos da cultura Club, incluindo a moda. 

Por estes motivos, a ‘Sensation’ já é considerada uma das mais envolventes 

experiências de entretenimento e a melhor festa do mundo em vários países pela qual passou, 

e onde o público sempre anseia pelas novas edições (SENSATION BRASIL). 

No Brasil, o anúncio do novo formato de Evento da Marca Skol, que agregou o nome 

desta no nome do Evento, o Skol Sensation, foi feito pela direção da AmBev, junto com a 

produtora Playcorp, responsável pela organização do Evento no Brasil, numa coletiva de 

imprensa em janeiro de 2009, com um discurso cheio de adjetivos superlativos e interjeições, 

segundo a repercussão midiática. O Brasil, naquele momento, era o único país no qual a festa 

se uniu a uma Marca para sua realização.  

Segundo o consultor da Marca, Sr. Pierre Cohen, em entrevista à pesquisadora, o 

objetivo da Skol, provavelmente, seria ser mais inclusivo, pois o Skol Beats era bastante 

segmentado pelo estilo de música eletrônica, e este novo formato uniria o público em volta de 

música eletrônica geral. Outra consideração que o entrevistado fez foi: 
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Provavelmente a empresa também considerou a mudança por ser um evento que 

desperta mais a vivência emocional, criar um vínculo maior com o público, já que o 

evento explora mais sensações, que tudo mundo experiencia junto. Taazer um evento 

já moldado (o Sensation é um evento de fora do Brasil e já vem pronto, estruturado) é 

uma forma de realizar a experiência com mais assertividade em termos de 

organização, montagem, dimensionamento. E por ser um evento igual ao realizado em 

outros países, torna o acontecimento internacional, inclui o Brasil num movimento de 

festas internacionais. (Sr. Pierre Cohen em 28/02/2011) 

 

O local da festa no Brasil (em São Paulo– SP) é dentro do Pavilhão de Exposições do 

Anhembi, área coberta com 58 mil m
2
, que abre as portas para a Skol Sensation às 21h do 

sábado, mas a música só começa a partir das 23h, e o fim do Evento é às 5h da madrugada de 

domingo. Portanto, a festa poderia ser considerada uma grande rave indoor, mas com apenas 

6 horas de duração pré-determinadas, não é mais uma longa maratona, como era o Skol Beats 

e outros Eventos da Skol que duram dias. 

A área interna do Anhembi possibilita montagem das estruturas que caracterizam a 

festa, e mudam a cada ano, e restringe o público à 40 mil pessoas, sendo que: 36 mil ingressos 

que serão disponibilizados para a pista de dança ao redor do palco central, 3.000 ingressos 

para o camarote ‘Premium’ e 1.000 entradas para o camarote ‘Platinum’ (com ingressos 

especiais ‘Diamond’), cada um de um lado do pavilhão, ambos com entradas exclusivas. 

O público que a AMBEV pretende atrair é formado por gente com dinheiro, ou pelo 

menos por quem investe em seu entretenimento, lazer e diversão, segundo comentários na 

mídia. Os ingressos foram vendidos por um site especializado e custaram, respectivamente em 

2009 e em 2010: 

• R$ 160 e R$ 170 para pista, espaço mais próximo ao palco; 

• R$ 320 e R$ 340 no camarote ‘Premium’, um balcão elevado em um dos lados do 

pavilhão, com acesso às áreas comuns, pista e a um lounge exclusivo, e tendo direito 

ao open bar com cerveja Skol, água e refrigerante;  

• R$ 600 e R$ 700 para o camarote ‘Platinum’, outro balcão elevado no lado oposto ao 

camarote anterior, com acesso ás áreas comuns e pista e outro chill out lounge com 

bar, compartilhado com o Diamond, além do direito ao open bar com água, 

refrigerante, energéticos, whisky, vodca e cerveja Skol; 

• R$ 1.000 e R$ 1.100 para convites especiais ‘Diamond’, que dá direito a jantar no 

Buddha Bar (elegante restaurante da Vila Daslu, o centro de compra mais requintado 

de São Paulo), limusine que faz o transfer até o Anhembi, e no Evento todas as outras 

regalias inclusas no camarote Platinum, adicionando petiscos e champagne. 
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O Evento adere à política de aceitar carteirinha de estudante e de pessoas com mais de 

60 anos, oferecendo desconto de 50% em qualquer tipo de ingresso. 

No Brasil, por estar relacionada com uma indústria de bebidas alcoólicas, e visando 

atender e se adequar à legislação brasileira, a organização desenvolveu uma logística para 

estimular o público a não ir de carro para o Evento. Da mesma forma como já havia feito no 

Skol Beats de 2008, junto com os ingressos, o público recebeu dois passes para o Metrô e 

ônibus gratuitos fizeram o transfer da estação Tietê até o Anhembi, onde se tinha fácil acesso 

a táxis para a volta. Lançaram também um serviço de van a domicilio, com hora Marcada, que 

leva e traz os participantes por um preço promocional. Ainda, realizaram ações visando 

estimular grupos a elegerem o “motorista da rodada” para não beber e dirigir para todos com 

segurança, estratégia que está de acordo com o Programa AMBEV de Consumo Responsável, 

cujo slogan reforça o conceito “É mais divertido ir e voltar” (SENSATION BRASIL). 

Uma importante ferramenta de divulgação, elemento-chave na comunicação do Evento 

e contato com o público é o portal Skol Sensation. Dinâmico e interativo, o site traz 

informações detalhadas sobre o Evento, e conteúdos exclusivos atualizados constantemente 

(antes, durante e depois do espetáculo), contando com um espaço dedicado à compra de 

ingressos; download gratuitos de ringtones e rádio tocando ininterruptamente músicas do 

estilo do Evento, fotos e vídeos; e informações completas sobre todas as atrações do Evento, 

com entrevistas exclusivas, vídeos e fotos do espetáculo em tempo real, conforme explica o 

SENSATION BRASIL, página dedicada ao Evento no país no site internacional da festa 

matriz ‘Sensation’. 

Com o sucesso e repercussão que o Evento teve, muitas outras ferramentas de 

pulverização da informação foram criadas ou surgiram espontaneamente. Foram identificados 

e analisados a seguinte lista, que se apresenta detalhada no Clipping (Apêndice 1): 

• 22 artigos relativos ao Evento de 2009; 

• 28 com relação ao de 2010, sendo que três destes eram sobre a parceria do 

Evento com a montadora Citroen e duas sbre o concurso da revista Época; 

• 18 comunidades no Orkut, sendo que a maior possui 36.761 membros, e ao 

todo elas somam 69.138 membros; 

• 3 perfis no Facebook; 

• 1 perfil no Twitter, com 7.814 seguidores; 

• 1 canal do Youtube, com 169 amigos e 433 inscritos, com 1.069.957 de 

exibições do material no total. 
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A descrição detalhada dos Skol Sensation ocorridos até o momento, bem como a 

previsão do Evento deste ano de 2011 encontra-se a seguir, destacando trechos e comentários 

de alguns artigos. 

 

4.2.2.1. A Árvore do Amor de 2009 

O Skol Sensation aconteceu pela primeira vez no Brasil no dia 4 de abril de 2009. A 

festa começou pontualmente às 23 horas, com queima de fogos e explosão de luzes no palco 

central. Mas nem todos os participantes tinham entrado ainda, e só atingiu lotação máxima a 

partir da 1h. 

O Evento contou com a chamada ‘Tree of Love’ (árvore do amor, em português), uma 

estrutura gigante centralizada na área do Pavilhão do Anhembi, com um palco giratório de 45 

metros de diâmetro que torna o Evento mais interativo e proporciona unidade do Evento, e 

onde acontecem várias performances de artistas, somadas a milhares de efeitos plásticos e 

sonoros. 

A decoração e a cenografia podem ser consideradas psicodélicas, com destaque para o 

tema circense, em meio a elementos pirotécnicos, telões e performances de 36 acrobatas e 

bailarinos que hipnotizaram o público. Um cenário repleto de magia e interação, que pode ser 

visto na Figura 25. 

No line-up estavam renomados DJs: os holandeses Ferry Corsten, Erick E junto com 

Fedde Le Grand, os ingleses Mark Knight e Mason, e o brasileiro Gui Boratto tocaram 

durante seis horas de espetáculo. Às 2h de domingo, durante 30 minutos ocorreu uma 

interação de músicas clássicas da club music com sons, imagens, performances acrobáticas e 

fogos de artifício, momento denominado Sensation Megamix.  
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Figura 25: Público em volta da Árvore do Amor de 2009. 

Fonte: Arquivo pessoal (foto de Gabriela Ayer). 

 

A produção de um Evento deste porte é grandiosa. Para tornar o Evento possível, 

segundo o SENSATION BRASIL, a equipe de produção foi composta por dois mil 

profissionais. Foram cinco quilômetros de cabos para iluminação e 30 toneladas de 

equipamentos de som e iluminação, 20 lasers de alta performance e 120 Vary LED dentro do 

material inflável da árvore, controlados pelo operador de luz, que trazem vida à árvore, que 

muda de cor. Nas laterais do pavilhão foram montados quatro super bares, que totalizavam 

quase 200 metros lineares de balcão de atendimento. Na sala da segurança, policiais 

acompanhavam a festa pelas muitas câmeras espalhadas pela pista. 

A venda dos ingressos teve início dia 24 de janeiro, através de site especializado em 

shows, e em diversos pontos de venda (livrarias, bilheterias de casa de show e lojas de roupas 

de Marcas conhecidas) nas cidades de São Paulo, Santo André, Campinas, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Os 40 mil ingressos colocados à venda se esgotaram duas 

semanas antes do Evento. 

Uma nova proposta de publicidade interativa que foi utilizada foi a chamada 

"realidade aumentada", novo formato que aproveita a webcam do computador para gerar 

interação entre o site e o usuário. No caso do Skol Sensation, ao posicionar o anúncio com o 

logo da Marca em frente a webcam, já tendo acessado o site do Evento, aparecia na tela uma 

animação sobre a logoMarca. 
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Outra novidade na realização de Eventos e que potencializou a divulgação do Skol 

Sensation 2009, foi a iniciativa de algumas renomadas grifes de roupa, consideradas como 

pertencentes ao universo de moda jovem. As grifes criaram coleções e figurinos brancos 

especialmente para o Evento, que ficaram expostas em suas vitrines por cerca de 15 dias antes 

do Evento. As grifes ainda publicaram em seus sites e flyers dicas sobre como se vestir bem e 

se destacar usando branco, e ofereceram descontos especiais nas roupas caso o cliente 

comprasse o ingresso em suas lojas. 

 

4.2.2.2. O Fundo do Oceano de 2010 

A realização da segunda edição foi no dia 17 de abril, também no Pavilhão de 

Exposições do Anhembi, em São Paulo, que continua sendo a única cidade brasileira a 

receber o Evento internacional Sensation. Todos os ingressos se esgotaram nos pontos de 

venda no final de semana anterior à festa, mas muitos convites estavam nas mãos de 

cambistas e de outras empresas que estavam fazendo promoção ou vendendo pacotes que 

incluíam os ingressos. Assim, o Evento atingiu a lotação máxima de 40 mil pessoas de toda 

parte do país, e até estrangeiros. 

O tema desta edição é ‘Ocean of White’, o ‘Oceano do Branco’ que possuiu como 

elementos centrais a água e o universo subaquático. Um cenário simulando o fundo do mar, 

com seres marinhos pendurados a 14 metros do chão. Na decoração, 16 águas-vivas 

cenográficas gigantes (com seis metros cada), que sofrem efeitos especiais da iluminação. O 

palco central, giratório, estava localizado sob uma anêmona cenográfica gigantesca. Dele saia 

uma passarela de 80 metros que dividiu o espaço ao meio, no qual dançarinas com figurinos 

exóticos, 24 fontes de água e 12 lança-chamas juntaram-se, e sobre o qual artistas de rapel 

desceram da estrutura do teto com fogos de artifício presos ao corpo.  

Espalhados por toda a área, camarotes suspensos e requintados, banheiros, bares, posto 

médico e área de alimentação completa e com infra-estrutura para atender a todos, sem 

desconfortos, conforme foi divulgado. Algumas reportagens ainda acrescentaram que a 

organização foi excelente e a equipe de seguranças estava reforçada. 

Os números da produção esta edição são ainda maiores que de 2009: 

• 6h30 de duração; 

• Quatro dias de montagem, com equipe 24h. 

• 72 mil m², 20% a mais que em 2009; 

• 120m de painéis de LED; 
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• 6 megatelões; 

• Mais de 30 km de cabos; 

• 100 mil litros de água em movimento; 

• 570 metros de bar; 

O Espaço Gourmet, novidade desta edição, contava com quatro opções: restaurante 

japonês, lanchonete tradicional, pizzaria e lanches naturais, e ficava à parte da pista. 

Nas caixas de som tocou as tendências da música eletrônica nos maiores clubes e 

festas do mundo. Quatro programações colocaram todos os ali presentes para dançar com 

músicas já conhecidas do público e hits que ganharam nova roupagem com remixes feitos 

com exclusividade para o Evento. Entre sereias, anêmonas, águas-vivas gigantes e incontáveis 

efeitos especiais, três DJs de peso da cena internacional e um trio brasileiro se revezaram 

diante do mar de branco, formado pela multidão que se vestia da cor obrigatória dos pés a 

cabeça. 

Na abertura, fogos de artifício foram sincronizados com a batida de Life is a Loop, 

únicos representantes brasileiros da edição, que se apresentaram utilizando fortes recursos 

visuais e se valeram da própria decoração da festa. Do lado de fora, porém, artigos relatam 

que o trânsito nas imediações impedia que o pavilhão estivesse cheio às 23h05 para todos 

presenciarem o início do Evento. 

Em seguida, quem comandou as picapes foi o DJ norte-americano Chuckie que 

enlouqueceu o público ao fazer mixagens de músicas brasileiras, como o funk carioca Rap das 

Armas. No meio da noite, uma surpresa: saem os DJs, entra o público. Durante meia hora, 

clássicos da dance music escolhidos pela produção embalaram a multidão, momento chamada 

de “Skol Sensation Mix”. Para criar um incentivo, as bailarinas entraram no palco com 

imensas bolhas de ar coloridas (que integravam a decoração), fizeram breve performance, 

lançaram as bolhas em direção ao público e se retiraram. O público que estava na pista batia 

nas bolhas, que voavam para o alto e voltavam, para serem rebatidas. As bolhas foram 

mudando de posição e percorreram todo o espaço, como se pode observar na figura abaixo. 
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Figura 26: Público interagindo com a decoração. 

Fonte: Arquivo pessoal (foto de Elcio Minami). 

 

Apesar de o momento ter sido muito bonito, poucos participantes entenderam o 

objetivo, o que gerou muito questionamento e reclamação. Por parte de quem estava nos 

camarotes, que receberam explicação pessoal do staff, apesar da vista privilegiada do 

belíssimo balé de bolhas (como se pode observar na foto acima), também houve reclamação, 

pois estes tiveram pouca oportunidade de interagir com as bolhas flutuantes que se tornaram 

objeto de desejo.  

Depois, outro DJ americano, Felix da Housecat, com uma linha mais conceitual, 

seguido por DJ alemão Tocadisco que encerrou a festa com uma batida mais forte, 

privilegiando a mistura do eletro com o house. A dica de que o próximo DJ começaria a tocar 

era a mudança de cor da iluminação do palco central, com efeitos de luzes diferentes do 

anterior. 

Um das atrações mais esperadas, o trio de DJs ingleses do Above & Beyond não 

conseguiu chegar ao Brasil, por causa do cancelamento de voos europeus, em função das 

nuvens de cinzas expelidas por um vulcão da Islândia. Por isso, cada atração prolongou em 

até 20 minutos a sua apresentação. 

Algumas Marcas se aproveitaram do Evento e de sua repercussão e, ao fazerem 

parcerias com a organização do Skol Sensation, também promoveram seus produtos. Foi o 

caso da Editora Globo, que fez a promoção cultural “Mergulhe Nessa Experiência”, em todo 

território nacional. Para participar, interessado deveria responder criativamente uma pergunta 

com relação ao Evento, para o email indicado. Os dez participantes selecionados pela 
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comissão julgadora da Editora Globo ganharam um par de convites para o Skol Sensation 

2010, na pista. O prazo final para envio das respostas foi de um mês, findando no dia 14 de 

abril, sendo que o resultado foi divulgado no dia seguinte (15), e os ganhadores deveriam 

retirar seus prêmios na sede da editora em São Paulo, no dia 16 de abril, véspera do Evento. 

A Citroën também aproveitou a oportunidade de exposição de sua Marca para o 

público jovem e descolado de uma festa Premium, e se lançou como a montadora oficial da 

Skol Sensation 2010, com a intenção de reforçar e destacar elementos como: tecnologia, 

interatividade e criatividade, aliados a sofisticação, segundo a Diretora de Marketing da 

Citroën do Brasil. 

Foram realizadas ações prévias ao Evento, como blitz com veículos Citroën 

adesivados em pontos estratégicos da cidade, muito freqüentado pelo público jovem e a 

promoção na rede social Twitter. Ainda, os DJs que tocaram na festa andaram pela cidade de 

São Paulo durante todo o final de semana em veículos Citroën. Carros da Marca adesivados 

com o logo do Evento circularam durante toda a noite da festa nos arredores desta, fazendo o 

transfer de celebridades, convidados e formadores de opinião para os camarotes. No interior 

do pavilhão, a Marca preparou um exclusivo lounge com 150 m
2
, que se fundiu com o 

universo sígnico da festa, tendo dois carros expostos na cor branca, sendo que um deles ficou 

dentro de uma concha.  

O site do Skol Sensation foi repaginado e direcionado ao Evento de 2010, e assim 

como o Evento, o site mudava sua iluminação, ficando muito mais dinâmico (apresentado na 

Figura 27). Era possível acessar informações gerais sobre o Evento, participar de blog, 

visualizar dicas sobre estilos de roupas brancas e lojas onde encontrá-las, e muitas outras 

opções. Mas o que teve destaque na mídia foram as fotos do Evento que foram inseridas 

instantaneamente, no momento em que ocorriam. 

 

 
Figura 27: Três lay-outs do site do Skol Sensatio 2010. 

Fonte: http://www.skol.com.br/sensation/ (em dezembro 2010). 
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4.2.2.3. Místico Mundo da Maravilhas para 2011 

A festa de 2011 está Marcada para 18 de junho, e vem sendo divulgada desde 

dezembro de 2010. Os organizadores prometem muito mais efeitos, mais luzes, mais 

equipamentos de som de última geração, cenografia incrível e um show de entretenimento 

para esta edição. Tem previsão para receber mais de 40 mil pessoas nos mais de 72 mil m² 

reservados para o Evento no Pavilhão do Anhembi. 

O tema do Skol Sensation 2011 no Brasil será “Wicked Wonderland”, que se estreou 

em julho de 2009 na Holanda, e não teve seu nome traduzido para o português no Brasil. O 

nome e a decoração do Evento fazem referência ao fantástico, místico e imaginário País das 

Maravilhas da história da menina Alice, escrita pelo inglês nonsense Lewis Carrol em 1865, 

que já foi filme da Disney. 

Naquele ano de 2009, além da estréia como tema do Sensation White, Alice no País 

das Maravilhas também teve uma remontagem, em forma de longa metragem, dirigida pelo 

excêntrico, criativo e soturno cineasta americano Tim Burton. O filme foi sucesso no mundo 

todo e inspirou inúmeros mercados a retomarem o tema, como se pode observar nas figuras 

28 e 29. 

 
Figura 28: Banner do Sensation Wicked Wonderland 

Fonte: http://www.sensation.com/ 

 

A organização, novamente terceirizou a venda dos ingressos, e inicialmente manteve 

os valores do ano passado. Como o Evento deste ano será dois meses mais tarde, fez uma pré-

venda dos setores pista, camarote Premium e camarote platinum, iniciada em 10 de fevereiro 

(mais de 4 meses antes do Evento). Em 25 de fevereiro a organização lançou lote especial 

com preço promocional, que se estenderia até 19 de março, ou enquanto durassem os estoques 

de cada setor. Os ingressos de camarotes premium e platinum tiveram muita procura e se 
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esgotaram rapidamente. Em 20 de março, o segundo lote teve o valor destes setores reajustado 

para R$ 430 e R$ 850, respectivamente. Até o momento não foram oferecidos os convites 

Diamond.  

Agencias de viagem do interior do Estado de São Paulo já estão anunciando pacotes 

com opção de transporte, incluindo ou não hospedagem, e para qualquer setor do Evento.  

Isso se deve a intensa divulgação como festa incrível e imperdível que está 

acontecendo. Ainda faltam três meses para a festa, mas a campanha de divulgação está a todo 

vapor, apesar do line up ainda nem estar divulgado. É possível encontrar em casas noturnas de 

São Paulo, belas meninas vestidas de branco e com asas de borboleta fazendo a promoção da 

Skol Sensations 2011, referenciando o dress code e ao cenário deste ano. 

 

 
Figura 29: Foto de divulgação do Skol Sensation 2011. 

Fonte: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=SKOLSENS11 
 

A mídia divulga que o Evento promete ser um grande espetáculo interativo com 

performances, luz e magia onde todos serão envolvidos por uma cenografia mística, efeitos 

especiais, música eletrônica dos mais renomados DJs e, é claro, muita gente vestida de 

branco. 

Nota-se que o Skol Beats, pode ter dado lugar ao Skol Sensation, mas em sua 

entrevista Sr. Pierre Cohen ressalva que talvez não necessariamente seja uma suspensão 

definitiva. Só se pode afirmar que o investimento na experiência de Marca feito pela Skol vai 

perdurar. 
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4.3. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Como previsto na metodologia, para suportar o estudo de caso foi realizado 

questionário eletrônico. Foram coletadas 138 respostas, dispersas no período conforme o 

gráfico da linha do tempo a seguir apresenta: 

 

Gráfico 1: Número de respostas diárias 

 
Fonte: <https://spreadsheets.google.com/gform?key=twy6oyPm4cYutGH_e76fAnw&hl=pt_BR#chart> 

 

Num questionário dirigido à população em geral, inicialmente, é necessário delinear o 

perfil dos respondentes, quanto a características demográficas, psicológicas e 

comportamentais, para identificar se o público atingido pelo questionário foi o público de 

interesse da Marca e, consequentemente, deste trabalho que se propõe a estudar uma de suas 

ferramentas de comunicação. 

Neste sentido, identificou-se que apenas 9 dos 138 respondentes não são consumidores 

de cerveja e nem foram à Eventos da Marca Skol. Mas como o questionário também tem 

outros propósitos, estes respondentes puderam contribuir, portanto, não foram descartados. 

Para dar início à identificação do perfil dos indivíduos, primeira questão serviu para 

identificar o gênero dos respondentes, fornecendo duas opções (feminino ou masculino) para 

uma ser selecionada, estruturando-se então como uma questão fechada.  
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Gráfico 2:  
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Pode-se identificar no gráfico acima que, na Questão 1, 67 respondentes se 

pronunciaram do sexo feminino e 71 do sexo masculino, o que resulta numa proporção 

equilibrada, ilustrada no gráfico acima. Isto indica boa representatividade da população 

brasileira (relevando as proporções), pois no país os gêneros também se dividem quase que 

igualmente. 

A questão seguinte procurou identificar a abrangência dos respondentes no que se 

refere às idades. Então, na Questão 2 cada respondente informou sua idade livremente, 

caracterizando-a com questão aberta. 

Durante o tratamento dos dados, as idades foram agrupadas, considerando a menor 

idade informada (17 anos) como inicial e estabelecendo o intervalo de cinco anos para 

formação das categorias de idade, incluindo ambas as extremidades (superior e inferior) no 

grupo indicado por elas. Os grupos subseqüentes se estabelecem de forma contínua até a 

inclusão da maior idade apresentada por um respondente (65 anos). Assim, formou-se 10 

grupos apresentados na tabela a seguir: 

 

  



138 

 

 

 

Tabela 1: Classificação das IDADES 
Code I IDADES Q. Idades % Idades 

1 17-21 12 8,70% 

2 22-26 35 25,36% 

3 27-31 41 29,71% 

4 32-36 24 17,39% 

5 37-41 11 7,97% 

6 42-46 6 4,35% 

7 47-51 3 2,17% 

8 52-56 3 2,17% 

9 57-61 2 1,45% 

10 62-66 1 0,72% 

 TOTAL 138 100,0% 

 

Na primeira coluna aparece a numeração dos grupos; na segunda encontram-se os 

grupos formados pela autora; na terceira coluna, representada pela letra Q, o número de 

ocorrências no grupo correspondente; e na quarta coluna, a porcentagem em relação ao total 

indicado ao final da tabela. Toma-se esta forma de apresentação como modelo para o restante 

do trabalho. 

Para melhor visualização da dispersão das idades ao longo da tabela, apresenta-se o 

gráfico a seguir: 
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Nota-se que o grupo 3 (de 27 a 31 anos) é a maior coluna, o que contém o maior 

número de participantes, ou seja,a moda. A linha normal estabelece a mediana em 3,37, ou 

seja, dentro do terceiro grupo, que também possui a média dos valores absolutos que é de 

30,88. 
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O segundo maior grupo é o 2 (de 21 a 26 anos). As idades abrangidas nestes dois 

grupos são consideradas de jovens adultos e adultos jovens, e incluem parte do grupo focado 

pela Marca Skol (conforme sua divulgação) ou são idades subsequentes a este. Assim, 

garante-se que a pesquisa compreendeu o público-alvo da Marca em estudo, que segundo o 

site institucional da AmBev, da marca Skol e o entrevistado Sr. Pierre Cohen, é o público 

jovem. 

O grupo 4 também tem relevante número de respondentes, e os demais decaem, 

ficando os grupos 7, 8, 9 e 10 com pouca expressividade. Acredita-se que a pouca 

participação desta faixa etária no questionário não influenciará de forma negativa a análise 

deste, uma vez que o foco não foi este público. Para saber como este público se caracteriza e 

como eles percebem a Marca em estudo, destaca-se o respondente de mais idade:  

• Respondente 36: Homem de 66 anos que reside em Vinhedo (SP) e é administrador de 

empresas. Em suas horas de lazer aponta que costuma ler e fazer churrasco e festas com 

amigos e família. Selecionou estilos musicais que foram classificados como Clássico, 

Latina, MPB, Samba e Sertanejo. Bebe cerveja, sendo a Itaipava sua Marca nacional 

preferida. Acha a Marca Skol uma Marca interessante e forte, e não considera que o 

patrocínio da Marca a Eventos influencie sua opinião. Não foi a Eventos Skol, nem 

indicou sua participação em Eventos patrocinados por outras Marcas, e afirmou não ter 

conhecimento prévio sobre as informações do Skol Sensation. 
 

Percebe-se que apesar da idade avançada, e de não morar na capital, o respondente 36 

é ativo e festivo, e inclusive apresenta características complexas, como gosto musical eclético. 

Com isso, é possível começar a delinear a multiplicidade do indivíduo contemporâneo nos 

respondentes do questionário. 

Apesar de não citar a Skol como de sua preferência, e ter sido conciso e neutro em sua 

opinião sobre a Marca, o respondente 36 reconhece sua força no mercado brasileiro, o que 

fortifica as justificativas da seleção da Marca para o estudo, pois é uma Marca abrangente e 

reconhecida por todos os públicos. 

 

Com a análise das questões 1 e 2, é possível fazer um cruzamento entre os dados sobre 

sexo e idade dos respondentes. Observa-se que os dados masculinos, no lado direito do 

gráfico abaixo, são minimamente maiores (média, mínima, mediana e máxima).  
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Neste gráfico, nota-se também que a distribuição das idades dos respondentes entre os 

sexos é bastante equilibrada, o que beneficia a análise por não ter tendência ou disparidade.  

 

A fim de identificar a dispersão geográfica dos respondentes, a Questão 3 solicitou 

dados com relação à residência atual. Os respondentes indicaram abertamente sua Cidade, 

Estado e País, e então, os dados foram separados, complementados e tratados para análise das 

três variáveis. 

Primeiramente quanto ao País, a tabela a seguir apresenta os detalhes. 

 

Tabela 2: Distribuição nos PAÍSES 

Code P PAÍSES Q. País % País 

BRA Brasil 133 96,38% 

AUS Austrália 2 1,45% 

EUA Estados Unidos 2 1,45% 

NLD Países Baixos 1 0,72% 

TOTAL 138 100,0% 

 

Quase a totalidade apontou morar no Brasil, sendo que apenas 5 respondentes 

indicaram morar no exterior. Acredita-se que sejam brasileiros que saíram do País, mas não se 

tem dados sobre a época da mudança. 

Tais residentes no exterior foram desconsiderados, para fazer uma melhor análise dos 

Estados e Cidades brasileiras citadas, expostas nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. Sendo 

assim, o total de respondentes para as duas próximas análises será considerado 133. 
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Tabela 3: Distribuição nos ESTADOS do Brasil 

Code E  ESTADOS Q. Estado % Estado 

SP São Paulo 125 93,98% 

MG Minas Gerais 3 2,26% 

SC Santa Catarina 2 1,50% 

RJ Rio de Janeiro 2 1,50% 

DF Distrito Federal 1 0,75% 

TOTAL 133 100,00% 

 

Na tabela acima, que discrimina os Estados brasileiros citados, percebe-se que São 

Paulo concentra a imensa maioria dos respondentes, o que pode ser considerado natural, pois 

a maior população do País encontrar-se nesta região. Este dado também pode indicar um viés 

da pesquisa cujo objeto de estudo são Eventos ocorridos em sua maioria neste Estado.  

Considerando as Cidades citadas e a proporção de citação, selecionou-se as do Estado 

de São Paulo, com as quais foram formados blocos regionias para facilitar a análise, como se 

observa na tabela a seguir. 

 

Tabela 4: Distribuição nas CIDADES do Brasil 

Code C CIDADES Q. Cidades % Cidades 

1 Grande São Paulo 114 85,71% 

2 Próximo à São Paulo 7 5,26% 

3 Belo Horizonte 3 2,26% 

4 Interior de São Paulo 3 2,26% 

5 Florianópolis 2 1,50% 

6 Rio de Janeiro 2 1,50% 

7 Brasília 1 0,75% 

8 Serrano de São Paulo 1 0,75% 

TOTAL 133 100,0% 

 

Com a análise desta tabela, nota-se que a imensa maioria dos respondentes encontra-se 

especificamente na Grande São Paulo, que engloba a capital do Estado e cidades vizinhas. 

Além do viés já citado anteriormente, outro viés possível quanto à tendência dos respondentes 

residirem em São Paulo - SP é esta ser a cidade de residência da pesquisadora, e sendo uma 

amostra por conveniência, há de se considerar natural que os respondentes estejam na área de 

conhecimento e atuação da mesma. 

 

Outra informação identitária perguntada foi sobre as atividades exercidas 

profissionalmente, de forma aberta, na Questão 4.  

Nesta questão sobre a profissão, muitos respondentes apresentaram mais de uma 

resposta, totalizando 176. Tais respostas foram agrupadas por similaridade do campo de 



142 

 

 

 

atuação, em 28 profissões (nomeadas na terceira coluna) e, por conseguinte, nas grandes áreas 

Humanas, Exatas ou Biológicas (expostas na segunda coluna, e codificadas na primeira), 

conforme indicado na tabela na próxima página. 

 

Tabela 5: Agrupamento das PROFISSÕES 

 

  

Code A ÁREA PROFISSÃO ABRANGENCIA 

H Humanas administração 

administrador financeiro gerente de logística administração de empresas 

gerente de projetos auxiliar administrativo analista de logística 

gerente de contas contabilista auditor 

engenheiro de processos planejamento estratégico administrador 

H Humanas arquitetura arquiteto     

H Humanas artes e criação 
dançarino restaurador fotógrafo 

músico modelo DJ  ou técnico de acústica 

artista plástico designer atriz 

E Exatas banco bancário     

E Exatas ciências química pesquisador científico pesquisador 

H Humanas comercial 
diretor comercial comercial gerente de vendas 

supervisor comercial compradora   

H Humanas comércio vendas vendedor comercio 

comerciário lojista   

H Humanas comunicação jornalista editor   

E Exatas construção planejamento em engenharia  civil engenheiro civil engenheiro 

H Humanas consultoria 
consultor assessor assessor de negócios 

consultor de negócios     

H Humanas cultura ativista cultural produtor cultural produtor 

H Humanas direito advogado     

I Indefinido doméstico dona e casa mãe   

B Biológicas ecologia ativista ambiental     

H Humanas economia economista analista   

I Indefinido educação 
professor universitário professor 

palestrante     

I Indefinido em formação estudante estagiário estagiário em Marketing 

H Humanas empresariado empresário empresário de madeira   

H Humanas Eventos 

assistente de produção de Eventos produtor de Eventos coordenador de Eventos 

gestor de projetos em Eventos organização Eventos em Eventos 

bartender     

H Humanas governo servidor público administrador pública gestor público 

H Humanas hotelaria recepcionista de hotel  hotelaria   

H Humanas liberal profissional liberal     

H Humanas Marketing  
profissional de mkt gerente de Marketing promotora de merchandising 

analista de inteligência de mercado assistente de Marketing analista de Marketing 

consultor de Marketing analista de trade Marketing inspetor de qualidade 

B Biológicas medicina e saúde psicólogo médico sanitarista 

H Humanas publicidade publicitário     

I Indefinido sem rendimentos nenhuma desempregado   

E Exatas tecnologia 
técnico de aplicações  processamento de dados analista de back office 

engenheiro eletrônico analista de sistemas   

H Humanas transporte aeronauta motorista   
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Após este tratamento dos dados, foi feita a contagem das profissões que é apresentada 

na Tabela 6. Nesta, a soma das porcentagens pode ultrapassar 100%, pois os respondentes 

poderiam apresentar mais de uma resposta, e intencionou-se identificar a porcentagem de 

respondentes dentro daquele campo, portanto o total foi mantido como 138 (o número de 

respondentes). 

Tabela 6: Distribuição das PROFISSÕES 

PROFISSÕES Q. Profissões % Profissões 

administração 21 15,22% 

arquitetura 2 1,45% 

artes e criação 13 9,42% 

banco 3 2,17% 

ciências 4 2,90% 

comercial 6 4,35% 

comércio 5 3,62% 

comunicação 2 1,45% 

construção 6 4,35% 

consultoria 11 7,97% 

cultura 3 2,17% 

direito 5 3,62% 

doméstico 8 5,80% 

ecologia 1 0,72% 

economia 3 2,17% 

educação 20 14,49% 

em formação 9 6,52% 

empresariado 6 4,35% 

Eventos 8 5,80% 

governo 3 2,17% 

hotelaria 3 2,17% 

liberal 1 0,72% 

Marketing  15 10,87% 

medicina e saúde 4 2,90% 

publicidade 4 2,90% 

sem rendimentos 4 2,90% 

tecnologia 4 2,90% 

transporte 2 1,45% 

 

Na tabela acima, apresentada em ordem alfabética, é possível observar que dois 

campos se destacam: administração e educação. Novamente, pode-se considerar ser um viés 

da pesquisa devido à proximidade dos respondentes com a pesquisadora. Outra consideração 

que se pode fazer é que estes campos são bastante abrangentes, e principalmente na educação, 

estão inseridos muitos profissionais que atuam em outros campos e lecionam sobre estes. 
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Outros campos com bastante citação são: Marketing, artes e criação, e consultoria. 

Seguidos de respondentes em formação (estudantes e estagiários), pessoas que realizam 

trabalhos domésticos (por vezes citado conjuntamente com outra atuação), e pessoas que 

trabalham em Eventos (foco deste estudo e, provavelmente, de interesse dos próprios 

indivíduos, o que os levou a responder o questionário). Os demais campos vão perdendo a 

expressividade em suas particularidades. 

Ao se fazer o agrupamento por área de atuação, considerando o total de respostas 

identificadas (176) como 100%, elaborou-se o gráfico abaixo: 
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Observa-se que a grande maioria dos respondentes (134 ocorrências, equivalente à 

76,1%) atua na área de Humanas. O segundo maior grupo é tido como área Indefinida, pois 

em formação, educação, domésticos e sem rendimentos foram considerados área genéricas, já 

que caso tenha especificado o campo, o dado entrou em outro grupo ao se fazer a classificação 

anteriormente. A área de Exatas aparece com 9,7% de ocorrência e a de Biológicas sendo 

citada por apenas 2,8% dos respondentes. 

Infere-se que, além da área de humanas reunir mais profissões classificadas na Tabela 

5, é uma área para a qual o estudo pode ser relevante, o que gera uma disposição maior de 

seus profissionais em responder o questionário, caracterizando outro viés do questionário. 

Além desta distribuição das profissões nas áreas, conseguiu-se identificar que alguns 

dos indivíduos que têm mais de uma atividade profissional, não necessariamente atuam no 

mesmo campo, ou até na mesma área. Destacam-se: 
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• “Arquiteto e dançarino” (respondente 3) 

• “Administrador/ ativista cultural/ planejamento engenharia civil” (respondente 9) 

• “Recepcionista de hotel/ empresário de madeira” (respondente 37) 

• “Arquiteto e técnico de som” (respondente 54) 

• “Motorista, vendedora, mãe e dona de casa” (respondente 131) 

Estas informações, complementares ou conflitantes, tornam estes respondentes 

complexos e condizentes com o que se estudou dos comportamentos dos indivíduos 

contemporâneos, explorado no subcapítulo 1.2. Manifestações do Indivíduo, nomeados de 

‘multivíduo’ por Canevacci (2009). 
 

Uma das intenções iniciais do estudo era entender o comportamento dos indivíduos no 

que se refere às opções de lazer, já que isso poderia influenciar em sua opção por participar de 

Eventos culturais como os realizados pela Marca em estudo. Neste sentido, a Questão 5, com 

formato aberto, indagou sobre as horas vagas, os momentos de lazer.  

Novamente, os dados fornecidos pelos respondentes sofreram tratamento, agrupando-

os em palavras-chave considerando a similaridade dos conceitos apresentados. Segue as 

tabelas de critérios e a classificação das respostas: 

 

Tabela 7: Agrupamento das OPÇÕES DE LAZER 

Code L LAZER ABRANGENCIA 

1 aprendizado leitura ler estudo livros   

2 comer e beber 
beber bares restaurantes gastronomia churrasco 

cerveja jantar       

3 consumo shopping compras       

4 corporais dançar tango samba     

5 culturais 
cinema teatro shows filmes livrarias 

dvd estádio de futebol  Eventos   

6 eletrônicos internet videogame televisão games   

7 esportes coletivos futebol voleibol basquete     

8 esportes individuais 
caminhada ciclismo corrida academia triatlon 

kitesurf andar karate bike  esportes 

9 festivos festa balada rave happy hour   

10 manuais artesanato jardinagem jardim plastimodelismo 

11 musicais música violão cantar     

12 passeios 
passear sair passeio de barco   

passeio a cavalo       

13 recreação parque piscina praça clube   

14 relacionamento namorar amigos família filhos cachorros 

15 relaxamento descansar durmir nada ócio   

16 viagens praia viajar       
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Tabela 8: Distribuição de OPÇÕES DE LAZER 

LAZER Q. Lazer % Lazer 

aprendizado 28 20,29% 

comer e beber 53 38,41% 

consumo 5 3,62% 

corporais 6 4,35% 

culturais 87 63,04% 

eletrônicos 19 13,77% 

esportes coletivos 5 3,62% 

esportes individuais 30 21,74% 

festivos 16 11,59% 

manuais 5 3,62% 

musicais 15 10,87% 

passeios 27 19,57% 

recreação 14 10,14% 

relacionamento 36 26,09% 

relaxamento 7 5,07% 

viagens 32 23,19% 

 

Notadamente as opções enquadradas na palavra-chave “culturais”, que foi considerada 

muito relacionada com a participação em Eventos, foram as mais citadas pelos respondentes 

(por mais de 63% destes). A opção de lazer relacionada a atividades de comer e beber 

apareceu 53 vezes (o equivalente a 38,41% dos respondentes). Atividades de relacionamento 

foram citadas por mais de 26% dos respondentes, e as festivas e musicais receberam pouco 

mais de 10% dos votos cada uma. Todas estas atividades destacadas foram consideradas como 

relacionadas a participação em Eventos. 

A soma das porcentagens da Tabela 8 acima é maior que 100% já que os respondentes 

apresentaram várias respostas. Dentre elas, destacam-se algumas referências que auxiliam na 

continuidade da identificação do ‘multivíduo’, ser contemporâneo: 

• “Leio, descanso, filmes, passeios, brinco com meu filho, vou a praça, parque, Eventos 

culturais, cinema... enfim, difícil resumir” (respondente 26) 

• “Triathlon, video game, leitura, consumo cerveja, janto com os amigos, saio para beber, 

saio com a namorada.” (respondente 46) 

• “Saio com amigos, toco violão, assisto televisão, vou ao cinema, vou ao parque, tomo 

cerveja no bar, vou a festas e baladas” (respondente 113) 
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Na primeira frase destacada, o próprio respondente afirma ter dificuldade em 

apresentar todas as atividades que realiza. Na frase do meio, percebe-se que o respondente é 

de alguma forma atleta, mas cita por duas vezes o consumo de bebida alcoólica, atividades em 

geral consideradas incompatíveis. Além disso, pratica diversas outras atividades, bem como o 

respondente 113. Assim, todos demonstram a complexidade de suas personalidades e o 

trânsito identitário típico da sociedade contemporânea. 

 

A fim de viabilizar a identificação da apreciação dos variados estilos musicais, que 

possibilitaria avaliar o gosto musical dos participantes dos Eventos Skol, e também pontuar o 

‘multivíduo’ já citado, a Questão 6 indagou sobre a preferência musical dos respondentes, 

apresentando 53 opções de estilos musicais, e possibilitando a múltipla escolha, sem limite de 

respostas, mas sugerindo o máximo de 10 opções. 

Novamente os dados foram tratados a fim de transformar tantas opções em 15 grupos 

musicais, seguindo o critério apresentado na Tabela 9 abaixo: 

 

Tabela 9: Agrupamento dos ESTILOS MUSICAIS 

AGRUPAMENTO ESTILO MUSICAL 

Black 
Black Funk Hip Hop 

R&B Rap Soul 

Blues'n'Jazz Blues Jazz   

Clássica Clássica Ópera Barroca 

Dançante Dance Disco Rockabilly 

Eletrônica 
Eletrônica Techno Trance 

House Industrial   

Latina 
Latina Salsa Tango 

Bolero Zouk   

MPB 
MPB 

Bossa Nova   

Nacional 
Axé Forró Frevo 

Mangue Beat     

Pop Pop Pop Rock   

Reggae Reggea Ska   

Rock 
Rock Emocore Indie 

Progressivo     

Rock Pesado 
Hard Rock Heavy Metal Punk 

Grunge Gótico   

Samba Samba Samba Rock Pagode 

Sertaneja Sertaneja  Country Folk 

Outras 
Africana Gospel Infantil 

New Age Surf   
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Gráfico 6: 
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Em relação à seleção de cada estilo, pode-se observar no gráfico acima que MPB, Pop, 

Rock, Samba, Blues´n´Jazz, Black e Eletrônica foram nesta ordem decrescente as preferidas. 

Com isso, percebe-se que a opção que mais se relaciona aos Eventos objetos deste estudo, a 

Eletrônica, fica praticamente no meio do gráfico, tendo sido selecionada por 61 respondentes, 

o equivalente à 44,20% destes. 

Nesta questão, muitos respondentes selecionaram muito mais do que 10 opções, como 

sugerido. Abaixo se apresentam algumas destas respostas: 

• “Black, Blues, Bossa Nova, Clássica, Country, Dance, Eletrônica, Forró, Hip Hop, 

House, Jazz, Latina, Mangue Beat, MPB, Ópera, Pop, Pop Rock, Rap, Reggea, Rock, 

Salsa, Sertanejo, Soul, Tango, Techno, Zouk” (são as 26 opções feitas pelo respondente 

20) 

• “Black, Blues, Bossa Nova, Eletrônica, Gótico, Hard Rock, Heavy Metal, Hip Hop, 

Industrial, Jazz, MPB, Pop, Pop Rock, Progressivo, Punk, Rap, Reggea, Rock, Samba, 

Ska, Soul, Techno, Trance” (23 opções do respondente 46) 

• “Axé, Black, Bossa Nova, Clássica, Dance, Eletrônica, Emocore, Hip Hop, Indie, Jazz, 

Pop, Pop Rock, Progressivo, Punk, R&B, Rap, Reggea, Rock, Samba Rock” (19 opções 

do respondente 133) 
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É possível notar que a diversidade dos gostos musicais é tanta que o primeiro 

respondente destacado selecionou metade das opções dadas, o que equivaleu a 12 estilos dos 

15 que formaram a classificação, entre eles alguns discordantes como: Black, Clássica, 

Eletrônico, MPB, Rock e Sertanejo. 

Com isso, percebe-se que o indivíduo contemporâneo é complexo e seus gostos não 

seguem uma lógica racional, o que fez os respondentes selecionarem diversos estilos musicais 

muitas vezes entendidos como incompatíveis, como destacado acima. Tal dissonância ocorreu 

também com respondentes que selecionaram menos opções. 

Com esta questão, o perfil do respondente estava delineado, ao que se propôs o 

questionário. Assim, iniciou-se a introdução do objeto de pesquisa, a Marca de cerveja Skol, 

por meio da indagação sobre o consumo deste produto. Neste sentido, a Questão 7, forneceu 

duas opções a serem selecionadas de forma exclusiva: sim e não. Os respondentes que 

optassem pela alternativa “não” deveriam pular a questão seguinte, por se tratar de um 

prolongamento desta. O gráfico abaixo ilustra a questão. 

 

Gráfico 7: 
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Para este questionário é interessante ter bastante respondentes que consomem o 

produto, pois este é o público com o qual a Marca em estudo pretende se comunicar, o que os 

torna o público-alvo da pesquisa. 

Como se pode observar no gráfico acima, a maioria dos respondentes se disse 

consumidor, chegando à mais de 88% da amostra. Isso pode ocorrer devido ao fato de ser uma 

característica do objeto de estudo, informada na divulgação do questionário, o que pode levar 

os não consumidores a não se disporem em responder, o que caracteriza um possível viés do 
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questionário. Então, esta constatação não necessariamente implica num comportamento que 

pode ser ampliado para a população como um todo. 

 

Prosseguindo com o aprofundamento do universo e da Marca em estudo, objetivou-se 

conhecer o comportamento dos indivíduos com relação à seleção e consumo das marcas de 

cerveja presentes no mercado. Assim, foi proposta uma questão para investigar sobre a(s) 

Marca(s) de cerveja preferida por cada respondente. 

A Questão 8 foi aberta e passou por uma classificação das citações, seguindo os 

critérios descritos a seguir: 

• Quando citado um produto especial de uma Marca (Bohemia Confraria, Itaipava 

Premium, etc.), bem como uma embalagem específica (Brahma garrafa, Skol latinha), 

considera-se a Marca do produto igualmente às citações simples. 

• As cervejas que tiveram menos de três citações foram reunidas na opção ‘Outras’. Foram 

elas: DadoBeer, Franciscaner, Petra, Terezópilis, Paulistânia, Miller, Corona, Bavaria, 

Carlsberg, Kaiser, Quilmes, Guiness, Eisenbahn, Cerpa, Patrícia, Petrópolis, Sol, Novas 

Schin, Schin, Petra, Budweiser.  

• Já respostas genéricas, como ‘cervejas especiais’, ‘artesanais’, ‘qualquer uma’ e ‘tanto 

faz’, entraram no grupo ‘Sem Preferência’, bem como quem respondeu desta forma exata.  

 

Foram 122 respondentes que se disseram consumidores de cerveja, e apenas estes 

deveriam ser considerados para a análise das preferências de Marcas da bebida, mas 

estranhamente, um respondente que afirmou não consumir cerveja indicou suas preferências, 

portanto o total de respondentes considerados para esta questão será de 123. Ressalta-se que 

como cada respondente pôde citar quantas Marcas desejasse, e o cálculo foi feito tomando 

como total o número de respondentes desta questão, a soma das porcentagens ultrapassam 

100%.  

Desta forma, obteve-se a tabela de preferências, apresentada a seguir em ordem 

alfabética. 
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Tabela 10: Distribuição da PREFERÊNCIA DE CERVEJA 

CERVEJA Q. Cerveja % Cerveja 
Antártica 5 4,07% 

Baden Baden 4 3,25% 

Bohemia 31 25,20% 

Brahma 37 30,08% 

Colorado 3 2,44% 

Devassa 8 6,50% 

Erdinger 8 6,50% 

Guiness 3 2,44% 

Heineken 19 15,45% 

Itaipava 20 16,26% 

Leffe 3 2,44% 

Norteña 3 2,44% 

Original 44 35,77% 

Serramalte 12 9,76% 

Skol 57 46,34% 

Stella Artois 15 12,20% 

Xingu 3 2,44% 

Outras 23 18,70% 

Sem Preferência 6 4,88% 

 

No caso deste estudo em específico, a Marca a ser examinada mais atentamente é a 

Skol, que teve 57 citações, ou seja, 41,30% dos respondentes têm esta Marca como uma de 

suas preferidas. Sendo assim, foi a Marca mais citada nesta questão, coincidentemente ou não. 

Acredita-se ser possível outro viés do questionário, dissidente do citado na questão anterior, 

pois ao saber sobre o tema deste, os consumidores da marca tiveram mais predisposição a 

respondê-lo do que os não consumidores. 

Para melhor visualizar a porcentagem de respondentes que citam o Marca objeto de 

estudo deste trabalho como de sua preferência, os dados foram novamente tratados e 

classificados em três grupos: os que não consomem cerveja, os que preferem a Skol (não 

exclusivamente) e os que preferem outras Marcas. Estes novos dados podem ser observados 

no gráfico a seguir: 
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Gráfico 8: 
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Pie Chart of PREFERENCIA por SKOL

 
 

Alguns comentários feitos na resposta a esta questão podem ser destacados a fim de 

pontuar a presença dos gostos múltiplos e variados dos indivíduos. São elas: 

• “Brahma, Itaipava, DadoBeer, Heinken, Franciscaner, Petra, Terezópilis, Colorado, 

Devassa (antes de virar AMBEV), Paulistânia, etc” (respondente 3) 

• “Não tenho 1 preferida. Tenho algumas: Skol, Brahma, Antarctica, Sol, Bavaria Premium 

e Nova Schin” (respondente 61) 

• “Qualquer uma” (respondente 78) 

 

Os três respondentes apresentados acima utilizam alguma forma verbal (e escrita) que 

demonstra a diversidade de seus gostos. O respondente 78 de forma mais direta e enfática, o 

61 afirmando e em seguida exemplificando e o respondente 3 utilizando-se da reticências para 

indicar que suas marcas preferidas não se findam com a lista fornecida anteriormente. 

 

Já com o contexto de pesquisa introduzido, procurou-se conhecer a opinião dos 

participantes de forma geral sobre a Marca em estudo, de forma direta, citando o nome Skol. 

O intuito era saber como o público enxerga e se relaciona com a Marca Skol em si, não tendo 

a intenção de coletar informações sobre o paladar ou mesmo sobre outros detalhes do produto. 

Assim, a questão foi acompanhada de um comentário da pesquisadora fazendo este 

direcionamento das respostas. 

Primeiramente, destaca-se das respostas a Questão 9, uma que apresenta nuanças, 

indecisões e mudança de opinião, o que contribui para exemplificar as variações de 

sentimentos do sujeito contemporâneo: 
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• “É boa. Não é uma Marca que eu compro no cotidiano, mas, se me oferecem, eu bebo. A 

bem da verdade, parei de comprar depois que lançaram a Skol Beats. Peguei birra, não 

gostei da propaganda, sei lá...” (respondente 3) 

 

Diante de tantas possíveis respostas e tantos comentários complexos, não seria 

possível tabulá-las de forma a levar em conta todos os pormenores, e, portanto optou-se por 

fazer uma classificação em cinco graduações, conforme o gráfico abaixo apresenta: 

 

Gráfico 9: 

 
 

Nota-se, então, que grande parte do público consumidor de cerveja tem opinião 

positiva da Marca Skol, o que é bastante relevante para o presente estudo. Já as opiniões 

neutras, em muitos casos, foram sobre a força e presença da Marca no mercado, o que 

também é relevante para este estudo, pois apresenta o reconhecimento e o destaque da Marca 

em seu nicho. 

Existe também uma parcela considerável de respondentes que tem opinião muito 

positiva, alguns de forma bem enfático, mas poucos são os consumidores que a vêem de 

forma negativa ou muito negativa. Assim, pode-se inferir que a Marca é bem aceita no 

mercado. Mas, novamente, há de se fazer a ressalva que de pode existir um viés nesta questão, 

já que os respondentes que se propuseram a responder o questionário, e eles não representam 

a população. 
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A seguir, destacam-se algumas respostas dadas sobre a opinião da Marca Skol: 

• “Marca com grande apelo ao público jovem e que promove grandes Eventos.“ 

(respondente 4) 

•  “Para mim a Marca já representa tradição e qualidade nos produtos oferecidos.” 

(respondente 25) 

• “Inovadora, jovial, alegre, patrocinadora de grandes Eventos.” (respondente 42) 

• “Um tanto cara pelo que oferece, mas possui grande ligação "emocional" a Eventos 

jovens, o que deve fazer com que seja muito consumida.” (respondente 46) 

• “É uma Marca voltada ao público jovem, com um perfil associado à alegria, diversão e 

momentos compartilhados com amigos em momentos de lazer. Gosto muito da 

comunicação bem humorada da Marca.” (respondente 50) 

• “Desce redondo...uma das primeiras que vem à cabeça quando se fala em cerveja, 

principalmente com os mais jovens.” (respondente 51) 

• “Transparece bastante jovialidade e associa-se sempre à Eventos festivos e alegres.” 

(respondente 57) 

• “Uma marca forte na comunicação com o consumidor, especialmente o público jovem, 

com pesados investimentos do fabricante na geração de demanda por este produto.” 

(respondente 71) 

•  “Considero a Marca moderna, jovem, sempre conectada com festas e propagandas 

interessantes.” (respondente 86) 

• “Marca com um estilo bastante jovem e irreverente. Traz sempre novidades para o 

mercado.” (respondente 93) 

• “Marca jovem, evidente, presente na lembrança dos consumidores, comunicativa.” 

(respondente 94) 

• “Muito bem colocada no mercado, com ações de Marketing excelentes para o público 

jovem.” (respondente 95) 

• “Me parece uma Marca com um apelo bem moderno e dinâmico, sempre antenada com as 

tendências da juventude brasileira.” (respondente 106) 

• “É jovem, ousada e irreverente. A Marca é referência em Eventos e a mais inovadora.” 

(respondente 132) 

• “Marca com propaganda original e divertida, e faz baladas. Marca voltada para os 

jovens.” (respondente 137) 
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Os respondentes destacados não possuem nenhum tipo de característica semelhante a 

todos. Foram selecionados comentários de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias, de 

diferentes profissões, comportamentos e gostos.  

Nota-se que apesar da diversidade de personalidades, os comentários ressaltam três 

pontos em particular: a força da Marca no Brasil, o direcionamento para o público jovem, e a 

realização de Eventos. Percebe-se, então, que a impressão que o público tem da Marca está 

coerente com seu posicionamento, ou seja, sua comunicação tem sido eficaz e tem trazido 

reconhecimento para a Marca. 

De forma geral os comentários dos respondentes concordam como Sr. Pierre Cohen, 

consultor da AmBev entrevistado pela pesquisadora, analisa  o posicionamento da Skol: um 

plataforma jovem e irreverente que não é só funcional (como expressa um dos slogans “desce 

redondo”) mas também proporciona uma conexão emocional ( como outro slogan indica 

“redondo é rir da vida”). 

A Marca se utiliza de quatro plataformas para se comunicar e se conectar com o 

público: a mensagem, a mídia, o ponto de venda e a experiência de Marca. Segundo Sr. Pierre 

Cohen, a experiência passou a ter maior importância relativa. Portanto, ao elaborar o 

questionário, considerou-se que existia a possibilidade de os patrocínios e realizações de 

Eventos influenciarem a opinião pessoal dos indivíduos sobre a Skol, seja positivamente ou 

negativamente. Então, foi inserida uma questão indagando se o respondente tinha a noção 

desta interferência. 

A questão 10 foi feita de forma aberta, o que possibilitou o respondente se posicionar 

de forma direta ou fazer comentários. Foram 110 respostas decisivas, em sua maioria 

monossilábica e outras de forma enfática, enquanto os outros 20 forneceram respostas mais 

elaboradas. Já nove respondentes não souberam avaliar o grau desta influência em sua 

opinião. 

A seguir, apresentam-se alguns dos comentários dos respondentes que forneceram 

maiores informações sobre o assunto:  

•  “Sim, principalmente os Eventos de grande porte, se bem realizados, agregam valor para 

o patrocinador.” (respondente 18) 

• “Sim, tenho contato com Marca por causa disso.” (respondente 20) 

• “Sim, acredito que torna a Marca mais forte com essa atuação.” (respondente 33) 

• “Acho que foram os patrocínios que a tornaram a Marca que é hoje.” (respondente 39) 
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• “Sim, há alguma associação da marca com grandes eventos e principalmente a eventos 

jovens.” (respondente 46) 

• “Sim, desta forma ela está bem próxima do publico dela e conquista novos.” (respondente 

59) 

• “Considero que a AMBEV faz grandes investimentos voltados para a marca Skol, 

posicionando-a como produto de escala no mercado. O patrocínio de eventos reforça a 

comunicação com determinado grupo de consumo (no caso, associado ao público jovem). 

Em resumo, me influencia no sentido de associar esta marca a uma categoria 

consumidora.” (respondente 71) 

• “Sim. Com certeza, e trata-se de uma ótima influencia.” (respondente 83) 

• “Acredito que sim, mas como não bebo, não me influencia para consumir, porém quem 

não se lembra do Skol Beats?” (respondente 96) 

• “Sim, acredito que esses Eventos ajudaram a consolidar a Marca.” (respondente 97) 

 

Nota-se que inclusive respondentes que não são consumidores de cerveja (20 e 96) 

têm informações sobre e contato com a Marca devido a este tipo de comunicação. Ouros três 

respondentes atribuem o crescimento da Marca, pelo menos em parte, à realização destas 

ações. Infere-se, portanto, que o público reconhece a importância da realização de Eventos 

para a exposição e adição de valor a Marca, como expôs o respondente 18. 

Quanto ao patrocínio e promoção de Eventos influenciar a opinião pessoal sobre a 

Marca, os respondentes se manifestaram da seguinte forma: 

 

Gráfico 10: 
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Por meio da análise do Gráfico 10, percebe-se que o patrocínio da Skol a Eventos, e 

realização destes, têm efetivamente tido impacto no público, já que mais de 68% dos 

respondentes afirmaram ter a consciência de que isto interfere na sua opinião sobre a Marca. 

Destes, apenas dois respondentes afirmaram influenciar negativamente. Todas as outras 92 

percepções foram positivas, ou seja, o objetivo mercadológico dos Eventos tem sido atingido. 

 

Após o delineamento do perfil dos respondentes e da inserção da Marca objeto de 

estudo no contexto do questionário, pode-se adentrar no assunto foco do trabalho: os Eventos 

da Marca Skol. Iniciando pelo simples questionamento da participação dos respondentes 

nestes, a Questão 11, fechada, forneceu as opções ‘sim’ e ‘não’ para cada respondente 

selecionar uma opção. Obteve-se, então, a seguinte proporção nas respostas: 

 

Gráfico 11: 

57,2%
NÃO

42,8%
SIM

Category
SIM
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Pie Chart of PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS SKOL

 
 

Observa-se que menos da metade dos respondentes (42,8%) participaram de algum 

Evento próprio da Marca Skol. Este é o grupo focado na pesquisa. Torna-se, então, necessário 

rever os dados iniciais deste grupo para traçar o perfil demográfico, psicológico e 

comportamental do mesmo. Sendo assim, estes 59 indivíduos serão destacados e re-

analisados, formando o grupo foco, que, portanto, é formado exclusivamente por participantes 

de algum Evento Skol. 
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Nos gráficos a seguir, estão ressaltados os dados referentes à sexo, idade, cidade atual 

de residência, área de atuação profissional, opção de lazer, gosto musical, preferência de 

Marca de cerveja e opinião sobre a Skol. Como nem todas as informações são relevantes para 

a comparação da questão, os dados foram trabalhados para melhor direcionar o estudo, 

conforme explicação na análise de cada item. 

 

Gráfico 12: DADOS DO GRUPO FOCO 
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Quanto ao gênero dos participantes dos respondentes participantes de algum Evento da 

Marca Skol, no primeiro gráfico do bloco, nota-se que o grupo masculino se mantém 

ligeiramente maior, com 52,5%. Devido a este equilíbrio, pode-se inferir que os Eventos Skol 

não têm direcionamento quanto ao gênero para divulgação e mesmo realização. Neste sentido, 

são Eventos abrangentes. 

As idades dos respondentes selecionados estão distribuídas nos grupos de 1 a 5, 

conforme se observa no histograma .Ou seja, os indivíduos do grupo foco tem entre 17 e 41 

anos. A moda de idades do grupo foco também reduz, passando a ser o grupo 2 o que contém 

maior número de respondentes. A média diminui em 3 anos, ficando em 27, 96. A mediana 

também tem queda de valor, passando para 2,7, o que a posiciona entre os grupos 2 e 3.  

O maior volume concentra-se nas idades centrais (de 26 à 36 anos), ou seja, os 

participantes dos Eventos Skol são adultos jovens. São 32,2% classificados nos grupo 2, o 

grupo 3 aparece com28,8%, e 20,3% pertencem ao grupo 4. 

Considerando que faz 12 anos que a Marca propôs este direcionamento, e passou a 

utilizar os Eventos como uma das ferramentas de sua comunicação, os respondentes que estão 

nestes grupos maiores (atualmente com até 36 anos), na época do início deste processo, 

tinham no máximo 24 anos, idade foco da comunicação da Marca. Com isso, é possível inferir 

que os Eventos Skol estão atingindo seu público. 

Todos estes dados mostram que, de forma geral, o grupo foco é mais jovem que a 

amostra completa, o que corrobora com a Hipótese 1, de que são pessoas jovens que 

freqüentam os Eventos Skol. 

 

Ao analisar o gráfico referente à cidade de residência atual dos participantes (na 

segunda linha à esquerda), percebe-se que mais de 76% do grupo foco é da cidade de São 

Paulo, dois participantes são do Rio de Janeiro e as outras cidades aparecem citadas por um 

participante cada.  

Este dado é coincidente com o esperado, já que esta cidade é sede da maioria dos 

Eventos da Skol o que facilita sua participação e, consequentemente aumenta a porcentagem 

de participantes residentes nesta cidade. 
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Quanto às profissões declaradas pelos respondentes participantes do grupo foco 

manteve-se a distribuição das áreas de atuação da análise geral, mas em outras proporções: a 

grande maioria trabalha em Humanas e em escala bem menor aparecem Indefinidos, Exatas e 

Biológicas, nesta ordem. 

 

A opção de lazer informada foi classificada como relacionada, muito relacionada ou 

não relacionada à ida aos Eventos, conforme já explicado na análise da Questão 5. Percebe-se 

no gráfico relativo à opção de lazer dos respondentes participantes de Eventos Skol (na linha 

central à direita) que 52,5% não citaram nenhuma atividade que se relacionaria à sua ida a 

Eventos culturais. As atividades relacionadas à esta participação (comer e beber, ou de 

relacionamento) aparecem com 23,7% de citações pelos participantes, bem como as 

atividades muito relacionadas (ida a eventos, shows, festas, etc.) citadas por outros 23,7%. 

Este dado é interessante, pois mostra que apesar do respondente saber do que se trata 

no questionário e ter ido aos Eventos Skol, não citou isso de forma espontânea como atividade 

de lazer que lhe interessa. Desta forma, demonstram que outros motivos o levaram ao Evento, 

o que será analisado um pouco adiante. 

 

Já quanto ao gosto musical, quase 56% dos participantes selecionaram alguma das 

alternativas que se enquadraram no estilo eletrônico, compatíveis com os Eventos da Marca 

Skol, que em sua maioria são deste estilo, principalmente os Eventos focados neste trabalho 

(Beats e Sensation). 

Ressalta-se que dentre este grupo foco, apenas 3 indicaram que não foram em Eventos 

de música eletrônica: o respondente 51 foi ao Skol Rock (mas este informou gostar de música 

eletrônica), e os respondentes 92 e 125 foram aos Blocos Skol D+ e Skol Folia, Eventos mais 

parecidos com as micaretas de Carnaval em que o Axé predomina. 

Este fato torna o dado complementar mais interessante, pois são 22 indivíduos que 

freqüentaram este tipo de Evento cultural, mas não tem gosto pela música tocada nele. Ou 

seja, os participantes dos Eventos Skol tem motivos diversos e complexos para irem ao 

Evento, inclusive se propondo a estar num ambiente em que não necessariamente à música 

seria de seu agrado. 
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Quanto ao consumo de cerveja, nota-se que entre o grupo foco há 7 indivíduos 

abstêmios, ou seja, neste questionário quase 12% dos participantes de algum Evento Skol não 

consome a marca. Este dado começa a apresentar os Eventos que a Marca Skol realiza como 

produtos independentes do seu produto principal, a cerveja. Sendo assim, a Skol se apresenta 

com uma Marca com extensões, pulverizada, mas sem que se perca o foco da sua essência, 

dos conceitos a que ela se vincula e do público ao qual ela se direciona. Ao contrário, todo o 

contexto reforça seu cerne. 

Com relação à citação da Marca de cerveja de preferência, a Marca Skol perde público 

e aparece com quase 34%, enquanto mais de 54% do grupo foco prefere outras Marcas de 

cerveja. 

Infere-se, então, que não necessariamente quem vai aos Eventos Skol opta por 

consumir a Marca fora deles. A participação naqueles não produz um impacto de seleção da 

Marca no cotidiano, apesar de proporcionar um contato da Marca com os públicos, de forma 

mais intensa e íntima, nestes momentos planejados. 

Já quanto a opinião do grupo foco sobre a Marca Skol, mais de 40% tem conceito 

positivo, quase a mesma porcentagem do grupo geral. As maiores diferenças em relação ao 

geral se notam no aumento do número de respondentes com conceito muito positivo e a 

diminuição das opiniões muito negativas, Isso corrobora com a constatação da pesquisa para a 

Skol, feita pelo Sr. Pierre Cohen, de que quem participou dos Eventos da Marca é mais 

impactado, tem um relacionamento mais íntimo com a marca, ou seja, tem uma melhora de 

opinião sobre ela, como apresentada nesta pesquisa.  

Tanto o dado da pesquisa, quanto os comentários do entrevistado, confirmam a 

Hipótese 2, que buscava constatar que quem freqüenta os Eventos Skol tende a ter uma 

opinião mais positiva da Marca. 

 

Sabendo que a Skol promove muitos Eventos, e não só os colocados em foco neste 

trabalho, uma questão que acoplava todos os Eventos Skol foi inserida no questionário. Estes 

outros Eventos, segundo Sr. Pierre Cohen, são ativações complementares do Skol Beats, que 

foi o precursor e o grande formador da imagem de marca. O Skol Spirit, por exemplo, é 

realizado na praia durante o verão para dar conta de uma sazonalidade. O Skol Folia daria 

conta de um regionalismo, já que é realizado em outros Estado do Brasil, principalmente no 

Nordeste, que tem um vínculo maior com estilos musicais como o Axé e o Samba. Sr. Pierre 

Cohen considera que estes Eventos são ampliações da plataforma de experiência da Marca, 

criados para diversificar a atuação por algumas questões específicas. 
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Para melhor identificar a forma e quantidade de participações em Eventos Skol, 

Questão 12 foi fechada, informando todos os Eventos que a Marca já realizou (com a 

especificação do ano), dando a opção de o respondente selecionar quantas opções fossem 

necessárias. Os respondentes que indicaram não ter ido a Eventos da Marca Skol deveriam 

selecionar a primeira opção oferecida, “Nenhum”, e escrever “Não” nas duas perguntas 

seguintes. As informações tiradas desta questão foram desdobradas nas nos gráficos e tabelas 

a seguir: 

Tabela 11: Participação nos EVENTOS SKOL 

EVENTOS Q. Eventos % Eventos 

Skol Rock 1999 4 6,78% 

Skol Beats 2000 5 8,47% 

Skol Beats 2001 3 5,08% 

Skol Beats 2002 7 11,86% 

Skol Beats 2003 5 8,47% 

Skol Beats 2004 1 1,69% 

Skol Beats 2005 0 0,00% 

Skol Beats 2006 2 3,39% 

Skol Beats 2007 1 1,69% 

Skol Beats 2008 8 13,56% 

Skol Spirit 2003 2 3,39% 

Skol Spirit 2004 0 0,00% 

Skol Spirit 2005 0 0,00% 

Skol Spirit 2006 2 3,39% 

Skol Spirit 2007 0 0,00% 

Skol Spirit 2008 0 0,00% 

Skol Spirit 2009 2 3,39% 

Bloco Skol D+ 2004 1 1,69% 

Bloco Skol D+ 2005 0 0,00% 

Bloco Skol D+ 2006 1 1,69% 

Bloco Skol D+ 2007 1 1,69% 

Bloco Skol D+ 2008 0 0,00% 

Skol Axé Beats 2005 0 0,00% 

Bloco Skol Folia 2009 2 3,39% 

Bloco Skol Folia 2010 3 5,08% 

Skol Sensation 2009 24 40,68% 

Skol Sensation 2010 20 33,90% 
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Observa-se na Tabela 11 que foram citados 27 Eventos de propriedade da Marca Skol, 

desde 1999 até 2010, já que no corrente ano ainda não havia ocorrido nenhum.  

Das opções dadas, não tiveram a participação de nenhum respondente deste 

questionário os Eventos Skol Beats 2005; Skol Spirit 2004, 2005, 2007 e 2008; Bloco Skol 

D+ 2005 e 2008; e Skol Axé Beats 2005.  

Nota-se também que os Skol Sensations tiveram uma participação muito alta dos 

respondentes, o que pode indicar que os indivíduos que foram a estes Eventos mais recentes 

estão mais impactados pela Marca e consequentemente ficaram mais dispostos a responder o 

questionário, ou seja, detecta-se outro possível viés, que de certa forma é favorável a 

pesquisa. 

Quanto aos Skol Beats (Eventos de interesse deste trabalho), nota-se que existiu uma 

frequencia dos respondentes nos anos iniciais, aumentando em 2002, quando o foi realizado 

apenas em São Paulo, teve maior área e mais ingressos disponíveis, e consequentemente 

maior divulgação. Nos anos em que o Evento mudou de local e foi para o Anhembi, apesar de 

os números gerais dos Eventos terem crescido, os participantes destes não puderam ser 

identificados de forma consistente neste questionário, com exceção do último ano (2008), em 

que 8 indivíduos indicaram ter ido. 

Ainda assim, o Skol Beats foi o segundo Evento mais selecionado, sendo que os outros 

Eventos que não são foco deste trabalho tiveram poucas participações dos respondentes. 

Outro dado possível de se avaliar com esta questão é a quantidade de participações que 

cada indivíduo teve nos Eventos Skol, como se observa na tabela a seguir: 

 

Tabela 12: Quantidade de PARTICIPAÇÕES 

N. PARTICIPAÇÕES Q. Participações % Participações 

1 31 52,54% 

2 12 20,34% 

3 8 13,56% 

4 2 3,39% 

5 2 3,39% 

6 1 1,69% 

7 1 1,69% 

8 0 0,00% 

9 1 1,69% 

10 1 1,69% 

TOTAL 59 100,00% 
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Considerando apenas o público que foi a algum Evento Skol (59 respondentes), 

verifica-se que mais da metade destes participou apenas de um Evento e quase um quinto 

participou de dois. Mais do que três participações poucos respondentes tiveram, mas existiu 

até quem participou de 9 e 10 Eventos, os respondentes 133 e 113, respectivamente, que serão 

analisados mais detalhadamente: 

• Respondente 133 é do sexo masculino, tem 29 anos, mora em São Paulo-SP e é 

psicólogo. Sua opção de lazer está pouco relacionada com a participação em Eventos, 

pois ele citou apenas que joga videogame. Quanto ao estilo musical ele gosta de muitas 

variações de música eletrônica, black music em geral, rock e hard rock, além de jazz, 

bossa nova, samba rock, axé e até música clássica. Ele não bebe cerveja e considera a 

Skol uma cerveja voltada para o público jovem, sendo que esta opinião é bastante 

influenciada pelo patrocínio da Marca a Eventos. Participou de todos os Skol Beats, e só 

destes, e indica como motivo de suas participações as atrações musicais, considerando 

que os Eventos foram muito satisfatórios. Também participou de Eventos de outras 

Marcas, como Tim e Terra, sem ser específico quanto ao Evento, mas não se interessou 

pelo Skol Sensation e nem ficou sabendo das informações do Evento Sensation em outros 

países. 

Com a descrição deste respondente que participou de nove Eventos Skol, percebe-se 

que seu vínculo com os Eventos é estritamente feito pelo estilo musical e a diversidade 

oferecida pelo Skol Beats. Esta diversidade apreciada por ele é expandida para muitos outros 

estilos musicais, o que o torna um indivíduo com gosto eclético, e de acordo com os tempos 

contemporâneos. 

A época de sua primeira ida (2000) ele teria por volta de 18 anos, o que o incluiria no 

público-alvo da Marca. Apesar de ele não consumir cerveja, ele foi e continuou indo aos 

Eventos que lhe interessavam. Então, este participante não compra o principal produto da 

Skol, mas vivencia a Marca de forma muita positiva. 

 

• Respondente 113 - Homem de 30 anos, produtor de Eventos, professor e músico que 

reside em São Paulo-SP. Cita como opção de lazer sair com os amigos e ir a festas e 

baladas, tendo selecionado estilos de música eletrônica como de sua preferência. Ele bebe 

cerveja, mas não incluiu a Marca Skol entre suas preferidas, apesar de ter uma opinião 

sobre a Marca bastante favorável, escreve: “Top of Mind no mercado nacional. Expressa 

qualidade e jovialidade.”, opinião que declara ser muito influenciada pelo patrocínio da 

Marca a Eventos. Participou do Skol Rock, dos Skol Beats de 200 à 2006, e de ambos 
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Skol Sensations, indicando o lazer e a companhia de amigos como suas motivações. 

Considera que os Eventos que participou foram “inovadores e muito bem estruturados” e 

ainda comenta que “Quando o Skol Beats começou a decair, trouxeram outra inovação”, 

e ao fazer isso declara: “Skol Beats era fantástico, mas Skol Sensation está sendo 

sensacional. Investiram em decoração, iluminação e fantasia em que todos emergem no 

universo criado pela festa. Sensacional mesmo!”, demonstrando sua imersão no mundo 

lúdico criado pela festa e alegria em ter participado. Como atua na área de Eventos, já foi 

a muitos e cita Hollywood Rock, Tim Festival, Free Jazz Festival, Planeta Terra, Pão 

Music, Boteco Bohemia, Sala do Professor Buchanans, Smirnoff Experience, Natura 

Musical,...  

Quanto a seu conhecimento sobre a festa Sensation ser uma festa internacional trazida 

pronta para o Brasil, comenta: “Fiquei sabendo depois do Evento de 2009. A idéia de 

aproveitar Evento já estruturado para indexar a Marca é ótima e deu muito certo. Creio 

que poucas pessoas sabem que não foi invenção da Skol, o que é ainda melhor para a 

Marca.” 

Nota-se que este respondente além de gostar do estilo musical e de festas e baladas, 

motivos pelo qual foi ao Evento por lazer, ele tem conhecimentos e entendimentos da 

utilização de Eventos como estratégia de Marketing. E apesar de ele ser bastante impactado 

emocionalmente com os Eventos da Marca Skol, ele não consome a Marca no seu cotidiano, 

mas tem uma visão da Marca que coincide com os estudos apresentados sobre a Skol: Marca 

voltada para o público jovem e de grande reconhecimento no mercado. 

Apesar de ambos os respondentes destacados acima terem sido os maiores 

freqüentadores dos Eventos Skol neste questionário, eles apresentaram opiniões neutras sobre 

a Marca, e não foram impactados para se tornarem consumidores dela. Este constatação nega 

em parte a Hipótese 3, que esperava que quanto mais participações um indivíduo tivesse nos 

Eventos Skol, mais positiva seria sua opinião sobre a Marca. A segunda parte da Hipótese 3, 

deduzia que este mesmos indivíduos, iriam tantas vezes aos Eventos da Marca, por terem uma 

visão muito positiva destes. Isto foi corroborado pelo comentário do respondente 133, que 

considerou que os Eventos foram muito satisfatórios, e principalmente pelo respondente 113, 

que foi até enfáticos na expressão de sua satisfação, afirmando que “o Skol Beats era 

fantástico” e o Skol Sensation está sendo “sensacional mesmo!” 
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Outro detalhe que se pode ressaltar da análise da Questão 12, é quem participou do 

último formato de Evento que a empresa fez: o Skol Sensation. Quanto a isso, dos 

respondentes que foram a Eventos Skol, 36 indivíduos foram aos Sensations, como ilustra o 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 13: 
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Como já dito anteriormente, estes dados podem mostrar que os indivíduos que foram 

aos mais recentes Eventos Skol estiveram mais propensos a responder o questionário 

apresentado, o que indica certo impacto da Marca em seus participantes. 

Este grupo será novamente destacado quando analisada a opinião dos participantes 

sobre os Eventos Skol. 

 

Na tentativa de identificar o comportamento dos participantes de Eventos Skol, foi 

feita uma questão para entender a motivação pessoal dos indivíduos de irem aos Eventos. A 

Questão 13, portanto, só foi respondida pelos 59 respondentes que afirmaram ter ido a 

Eventos Skol. Tais respostas foram classificadas conforme apresenta a tabela a seguir, em 

ordem decrescente de citação: 

 

Tabela 13: Classificação da MOTIVAÇÃO 

MOTIVOS Q. motivos % Motivos 
lazer 22 37,29% 

amigos 22 37,29% 

divulgação 10 16,95% 

atrações 9 15,25% 

organização 4 6,78% 

convidado 3 5,08% 

trabalho 2 3,39% 
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Como a questão era aberta, alguns respondentes afirmaram ter mais de uma 

motivação, o que faz com que a soma das porcentagens novamente seja superior à 100%. 

Nota-se na tabela acima que as motivações de lazer e de estar com amigos tem grande 

representatividade (mais de 37% cada). Das pessoas que indicaram lazer como motivo de sua 

ida, metade não estava classificada como tendo informado uma opção de lazer relacionada 

com este tipo de participação, o que induz a inferir que os dados são incongruentes, mas de 

forma alguma incompatíveis, pois muitas variáveis podem interferir no momento em que o 

indivíduo responde a perguntas abertas. 

Na metade dos casos que informaram que os amigos foram sua motivação, este dado 

apareceu sozinho. Na outra metade, os amigos foram citados juntamente com lazer, 

principalmente. 

Dado interessante que pode ser destacado na questão é que quase 17% dos 

respondentes disseram ter ido devido a curiosidade causada pela divulgação que os Eventos 

tiveram. Isto pode implicar que tanto a divulgação pré-Evento foi impactante e persuasiva, 

como também que os comentários na mídia após um Evento criou curiosidade e interesse no 

público em participar de um próximo. 

Para ilustrar as considerações acima, destaca-se: 

• “A propaganda me convenceu que ia ser muito bom, diferente e principalmente mágico.” 

(respondente 119) 

 

Pouco mais de 15% dos respondentes tiveram como motivação as atrações anunciadas. 

A curiosidade fica por conta do cruzamento deste dado com o gosto musical, pois dos 10 

indivíduos selecionados, apenas 4 informaram gostar de música eletrônica. O estilo que a 

maioria destes indivíduos (9 deles) selecionou foi o Pop. 

 

Um dos assuntos principais do questionário era entender a opinião dos participantes 

dos Eventos Skol sobre estes. Neste sentido, a Questão 14 indagou abertamente com relação 

às opiniões sobre os Eventos em que participaram. 

Os comentários foram muito complexos. Sendo assim, a questão passou por uma 

classificação em cinco categorias, da mesma forma que a opinião sobre a Marca. Segundo 

esta categorização, os indivíduos se comportaram da seguinte forma: 
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Percebe-se que é quase irrelevante a porcentagem do público que participou de 

Eventos Skol e teve uma opinião negativa ou muito negativa sobre estes. A maioria (quase 

56%) fez comentários muito positivos sobre os Eventos, seguidos de mais de 35% com 

opinião positiva.  

O destaque fica por conta do maior comentário do questionário que por participar de 

diferentes Eventos em diferentes momentos, e ter se disposto a fornecer muitas de suas 

impressões, pontua a evolução da Marca quanto à organização de seus Eventos: 

• “Skol Beats 2001: Um Evento com um formato não muito usual, mas muito bom, apesar 

de alguns problemas na organização como estacionamentos e infra-estrutura um pouco 

improvisada. Skol Beats 2003: Uma infra-estrutura muito superior, porém sem o mesmo 

clima do ano anterior, soou um tanto artificial, a grande divulgação tornou o Evento 

comercial demais para o que se propunha, não causou grande associação da Marca (soava 

como um patrocínio do Evento, principalmente porque misturou espaços com a Marca 

Pepsi, que tinha um trio elétrica estridente e com som ruim). Skol Sensations 2010: 

Formato de Evento mais organizado, bem estruturado, uma discoteca gigante. Mas sem 

opções de assistir apresentações simultânea, o que por um lado desagrada pela falta de 

opção e por outro une mais os participantes. Com tudo isso causou uma associação mais 

direta da Marca.” (respondente 46) 

 

O comentário mostra bem como a Skol no início de suas realizações neste campo 

ainda estava estruturando seus Eventos. Depois da sua mudança de local, indo para o 

Anhembi, melhorou sua organização e se consolidou como Evento de grande porte. Depois 



169 

 

 

 

uniu os públicos em torno de um único palco, com o Sensation, causando maior impacto da 

marca sobre o participante 46. 

Dentre os respondentes que tiveram opinião positiva na Questão 14, houve 11 

indivíduos que fizeram ressalvas em relação a organização de algum dos Eventos, como o 

destacado abaixo: 

• “Uma decoração incrível e envolvente. Som muito alto e repetitivo, mas é o que se 

propuseram. Os shows foram lindos. A entrada foi tumultuada e o atendimento nos bares 

estava péssimo. Então, acho que beleza nota dez, organização nota zero.” (respondente 

131) 

 

Este comentário impressiona, pois teoricamente o Evento Sensation vem formatado 

para ser realizado em qualquer lugar do mundo, como realmente é. Mas em termos de 

realização, infelizmente o primeiro ano da festa no Brasil deixou muitos participantes 

insatisfeitos. Erros que foram notados pela organização, já que tão comentados na mídia, e 

corrigidos para o evento de 2010.  

Já quanto à satisfação, destaca-se que seis respondentes ressaltaram que o Evento de 

2009 estava de alguma forma mais interessante que o último. Alguns destes comentários são 

destacados abaixo: 

• “Sensation 2009 - muita confusão na entrada, visual fantástico e fantasioso, muito lindo e 

lúdico. decoração muito bem trabalhada. Organização deixou a desejar. Sensation 2010 - 

Um mergulho leve. Decoração legal, mas mais concentrada, não tão envolvente. poucas 

intervenções, mas a utilização de som, luz, fogo e água provocou momentos de 

encantamento.” (respondente 2) 

• “Muuuito bons! 2009 foi fantástico, muito lindo e mágico. A árvore envolvia todos e o 

show de luz ficou bárbaro. O problema foi que não consegui entrar para a abertura, pois a 

fila de estudante estava quilométrica. Teve muito tumulto nesta hora. Em 2010 foi mais 

simples, mas melhor organizado. Também foi bastante envolvente.” (respondente 119) 

• “2009 - uma puta decoração, som irado e shows incríveis. Muito envolvente. 2010 - 

decoração maneira, shows bons e som legal. Achei mais fraco.” (respondente 136) 

• “Achei a decoração linda! É muito legal todo mundo de branco, um mar. Teve umas 

performances simples, mas bonitas. (me disseram que em 2009 tava mais bonito e o som 

foi melhor).” (respondente 137) 



170 

 

 

 

Nota-se que os três primeiros comentários concordam que a decoração foi mais lúdica 

no primeiro, mas destacam problemas de organização, assim como o respondente 131. Já o 

último, teve sua opinião influenciada por terceiros, o que demonstra que não foram 

percepções pontuais e se comentou a respeito disso. 

O Skol Sensation tem tido tanto destaque, na mídia e no presente trabalho, que torna-

se interessante ressaltado  a opinião apenas dos participantes desses Eventos, ilustrado no 

gráfico a seguir: 
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Nota-se no gráfico acima que o conceito muito negativo nem aparece, pois não houve 

respondente que tivesse tido esta opinião dos Eventos Sensations. Outro resultado interessante 

é a grande disparidade que a opinião ‘muito positiva’ tem sobre as outras opiniões. Isso 

corrobora com a Hipótese 4, que considerou que quem participou do Skol Sensation tenderia a 

ter vínculo mais afetivo com os Eventos da Marca, e opinião mais positiva sobre eles. 

Outras respostas que enfatizam vínculo afetivo do participante com o Skol Sensation 

que também podem ser destacadas são: 

• “O Sensation foi um mundo imaginário lindo demais! A decoração e o jogo de luzes 

ajudaram muito a envolver e curtir a música.” (respondente 6) 

• “Skol Beats ia muita galera, tinha bastante opção e diversidade. Skol Sensation foi menor 

e mais selecionado, um ambiente único que uniu a galera na mesma vibe.” (respondente 

38) 

• “Sensacional! Tudo muito mágico e lindo... um mundo de balada a parte.” (respondente 

39) 
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• “Super legal. Tudo muito bem projetado (som, iluminação, performances, texturas).” 

(respondente 40) 

•  “Foi muito legal. Diferente, lindo e até surpreendente. Superou expectativa.” 

(respondente 83) 

 

Considerado na mídia como uma experiência de entretenimento, performances, música 

eletrônica, cenografia, luz e magia, com os comentários destacados nota-se que o Skol 

Sensation realmente agradou o público de forma sensorial e emocional, conforme os estudos 

mais recentes sobre administração de Marcas propõe. 

Nota-se o aumento de artigos publicados ao longo do ano (como pode ser observado 

no Clipping - Apêndice 2), principalmente dos Eventos Sensation. Durante a pesquisa, 

também foi percebido o impressionante aumento de comentários em redes social, e a 

postagem de fotos e vídeos, tendo muito mais material pessoal e profissional sobre os últimos 

Eventos. 

Como a estratégia de promover este tipo de eventos não é nova, desde meados da 

década de 1990, outras empresas já investiram em patrocínios e na criação de seus próprios 

eventos culturais, pois, além de agregar valor ao produto, os eventos representam uma 

oportunidade para a difusão da Marca a públicos segmentados. 

Com a intenção de identificar o reconhecimento do público quanto a outras Marcas 

patrocinadoras e realizadoras de Eventos, a Questão 15 foi sobre a participação em Eventos de 

outras Marcas, pedindo para que citassem abertamente em quais participaram. As respostas 

foram analisadas e classificadas de acordo com a Marca citada, sem levar em consideração o 

nome ou ano do Evento, pois muitos respondentes não foram precisos em sua resposta. 

Considerou-se “genéricas” as respostas afirmativas que não especificaram as Marcas. 

Em “outras” incluiu-se todas as citações únicas de outras 19 Marcas, sendo elas: Absolut, 

Avon, Ballantines, Banco do Brasil, Bradesco, Bridgestone, Campari, Consul, Itaú, 

Jagermeister, JAO Beer, Jonnie Walker, Oi, Palmolive, Red Label, Siemens, Skin e 

Telefônica. 
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Tabela 14: Participação em OUTROS EVENTOS 

OUTROS EVENTOS Q. Outros % Outros 

Não 65 47,10% 

Genéricas 24 17,39% 

Tim 11 7,97% 

Bohemia 8 5,80% 

Free 8 5,80% 

Natura 8 5,80% 

Hollywood 5 3,62% 

Antártica 4 2,90% 

Buchanans 4 2,90% 

Coca 4 2,90% 

Pão de Açúcar 4 2,90% 

Smirnoff 4 2,90% 

Terra 4 2,90% 

Kaiser 3 2,17% 

Brahma 2 1,45% 

Claro 2 1,45% 

Phillips 2 1,45% 

Outras 18 13,04% 

 

Com esta pergunta, é possível perceber que muitas Marcas já realizam deste tipo de 

atuação como ferramenta de comunicação, ou seja, patrocinar Eventos ou realizar Eventos de 

Marca própria não é mais novidade no mercado, por isso requer mais discernimento por parte 

das Marcas na seleção de Eventos que irão veicular seus nomes, bem como mais cuidado na 

organização e realização destes. Pode-se, também, perceber que os respondentes do 

questionário estão participantes e atuantes em atividades culturais, ou esportivas, que se 

vinculam a alguma Marca. 

Muitas Marcas foram citadas, bem como Eventos específicos dela. Acredita-se que 

estas Marcas realizaram Eventos que impactaram o público de forma eficiente, pois estes 

recordam dos dados. Já a maioria dos respondentes não foi marcada pela participação nos 

Eventos que citam, pois não fizeram citação específica.  

 

Para concluir o questionário, intencionou-se inserir todos os respondentes no universo 

que a Skol se propõe atuar, festas mais sensoriais e envolventes que são realizadas no mundo 

todo, inserindo o Brasil no contexto internacional de baladas. 

Neste sentido, a Questão 16 apresentou breves informações sobre a festa Sensation 

White no mundo, sobre a estratégia da Skol de vincular seu nome à festa no Brasil, e 

requisitou comentários. Apenas 32 respondentes afirmaram já ter conhecimento sobre o 
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informado, ou seja, 23,18% já sabiam da informação, dos quais 6 (o equivalente a 18,75% 

destes) ressaltaram que quiseram participar do Evento devido a isto.  

O conjunto de gráficos abaixo apresenta a diferença do conhecimento da informação, 

considerando no gráfico superior todos os respondentes, no gráfico do meio os respondentes 

que participaram de algum Evento Skol (59 indivíduos), e no gráfico inferior apenas os 

participantes do Skol Sensation (em qualquer ano), ou seja, 36 indivíduos. 

 

Gráfico 16: Comparação do conhecimento prévio sobre o Sensation White 
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Observa-se que a disparidade entre o volume de participantes que sabiam ou não da 

informação é bem maior considerado todos os respondentes. Ao todo são 32 informados 

contra 108 desinformados. 

Ao se considerar os respondentes que foram a Eventos Skol, o número de informados 

cai para 22, mas como são apenas 37 os que não sabiam, a diferença cai. Já considerando 

apenas quem foi ao Sensation no Brasil,  

Então são 10 indivíduos que sabiam da informação, mas nunca foram a Eventos Skol, 

ou seja, o conhecimento do Sensation White não chega apenas a quem esteve na versão 

brasileira do Evento. Outros 3 indivíduos que já foram a algum Evento Skol, tinham 

conhecimento sobre o Evento Sensation, mas não participaram da festa no Brasil. Ressalta-se 

que destes, apenas um (o respondente 72) informou residir fora do país, o que pode ter 
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motivado sua não participação; e o respondente 20, que já esteve em 3 outros Eventos Skol, 

especificou que sabia da informação, teve interesse em ir, mas não pode. 

Pode-se inferir, então, que de um modo geral o público dos Eventos Skol esteve bem 

informado sobre as festas Sensation White no mundo, e isso de certa forma influenciou na 

decisão por ir ao Skol Sensation, pois dentre eles aparentemente apenas o respondente 134 

optou por não ir. 

Abaixo, algumas respostas colocadas em destaque, pois independente de terem ido ou 

não ao Evento, ou de saberem ou não da informação, teceram comentários mais completos: 

• “Sim sabia, e achei muito boa a iniciativa de proporcionar aos brasileiros a oportunidade 

de conhecer um Evento internacional.” (respondente 10) 

• “Não sabia disso, pois não acompanho esse tipo de Evento. Considero muito bacana a 

iniciativa da Skol, pois agrega sua Marca a um Evento de amplitude mundial e cujos 

participantes são justamente o público-alvo do produto.” (respondente 25) 

• “Sim. sabia. por isso fiquei curiosa e fui ver como que a Skol tinha adaptado a festa ou se 

adaptado à festa.” (respondente 29) 

• “Acho muito interessante essa busca da Marca por Eventos de grande porte, com certeza 

eleva o nome da Marca.” (respondente 32) 

• “Já havia pesquisado antes de ir a festa, mas acho que pouca gente sabe, porque não é 

muito divulgado. A Skol faz parecer que é idéia dela.” (respondente 40) 

• “Sim, a aderência da Marca com o Evento foi muito bem feita, para quem não acompanha 

o festival pelo mundo não consegue imaginar que é um Evento internacional patrocinado 

com exclusividade da Marca Skol.” (respondente 46) 

• “Não tinha tantas informações, mas sabia que a festa já acontecia em outros países. Julgo 

a atitude da Skol de vincular seu nome à festa muito inteligente, pois associa seu nome à 

um Evento com a mesma "vibe" da Marca e voltado à um público de consumidores 

potenciais. Gostaria de ir à próxima festa, acredito que seja muito divertida e bonita. ” 

(respondente 50) 

• “Se a Sensation White é um Evento voltado para o público jovem, e a SKOL é uma Marca 

que se comunica com tal público, logo, a AMBEV patrocina um Evento cuja Marca 

SKOL estará diretamente ligada com seu mercado.” (respondente 71) 

• “Sabia. Foi uma alternativa bastante autêntica da Marca, sendo pioneira em fazer um 

Evento desse porte no país.” (respondente 93) 
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• “A SW é um espetáculo, um sucesso de Evento e acho que a Skol deu um ótimo presente 

aos brasileiros comprando os direitos do Evento.” (respondente 104) 

•  “Minha prima me contou. Acho super interessante, pois dá mais exposição ao Evento, 

atrai mais pessoas, e é mais fácil p/ a organização só remontar algo de sucesso 

internacional.” (respondente 131) 

 

Como se pôde notar, muitos respondentes, inclusive participantes não tinham a 

informação de que já era uma festa pronta, vinda de fora do país, pois já reconhecem a Marca 

Skol como idealizadora de Eventos deste porte e estilo. Ou seja, conforme o conceito de 

Marca Líquida, a Marca Skol já transpôs seu produto principal, a cerveja, transbordando e 

atuando em outros mercados, associando tudo ao mesmo público e no mesmo conceito. 

 

Com a análise do caso, por meio da utilização de diversas ferramentas metodológicas, 

foi possível confrontar as hipóteses com os dados, e de forma geral confirmá-las, o que 

demonstra que a Marca Skol se adéqua aos conceitos estudados como: 

• Monitoração das constantes mudanças da sociedade contemporânea e dos indivíduos, 

para melhor adaptar seus produtos, e assim atuando em fluxos de consumo e Pontos de 

Contato de seu interesse; 

• Utilização da interatividade para compartilhar informações com os consumidores, 

construindo relacionamento e trazendo-os para criação compartilhada; 

• Realização de Eventos como ferramenta de comunicação da Marca para construir de uma 

imagem institucional positiva, e também como forma de proporcionar vivência e 

experiência mais afetiva, ao explorar a sensorialidade e a emotividade; 

• Evolução da Marca ao transbordar seu mercado principal e passar a atuar 

reconhecidamente em outros mercados, sem perder sua essência, e a utilização de 

parcerias para se fortalecer e adicionar valora seus produtos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo contemporâneo está passando por transformações vigorosas, atingindo todas 

as formas de manifestação da vida como: as tecnologias, as organizações espaciais e sociais, 

as expressividades culturais, relação tempo-espaço, as formas de comunicação e interação, o 

comportamento humano e as manifestações do indivíduo, as regras de mercado e os estilos de 

consumo.  

Considerando todas estas mudanças, muito pensadores da atualidade propõem 

diferentes nomes para a contemporaneidade, algumas destacadas neste trabalho como: pós-

modernidade (GIDDENS, 1991 e FEATHERSTONE, 1991), hipermodernidade 

(LIPOVETSKY, 2004 e 2007) e modernidade-líquida (BAUMAN, 2004, 2008). 

A situação é muito mais fluida e essa fluidez é parte da experiência cultural e 

urbanística da contemporaneidade. A metrópole passa por uma profunda transformação, 

formando grandes áreas comunicacionais que desenvolvem uma transição. A então formada 

‘metrópole comunicacional’ (CANEVACCI, 2009) é fundamentada na comunicação e na 

cultura, instâncias que abrigam valores na atualidade.  

Existe uma interatividade entre esta ‘metrópole comunicacional’ e um indivíduo que 

agora é múltiplo e mutável com rapidez e fruição. A identidade individual não se dispõe mais 

de um critério duradouro, agora é complexa e em constante articulação, é uma multiplicidade 

identitária. Canevacci (2009) acredita que este ‘multivíduo’, como nomeia, seja a 

potencialidade conceitual de identidade do ser humano mais adequada à metrópole 

comunicacional.  

Com esta metrópole se transformando num policentro e o indivíduo num ser múltiplo, 

significa que o consumo, a comunicação e a cultura têm agora uma importância maior do que 

aquela de antigamente. Nesse contexto, o consumo torna-se exagerado e hedônico, e o 

consumidor passa a buscar produtos e serviços que expressem sua personalidade e com os 

quais ele possa interagir, e até co-criar, protagonizar. Mais do que produtos, vendem-se 

experiências, sensações, relações e personalidades, segundo Pinheiro (2007).  

Considerando este novo contexto, discutem-se as novas formas de comunicação entre 

as pessoas na sociedade e das empresas com estas, sendo que comunicar não é mais entendido 

como transferir informações e sim compartilhá-las. Esta nova forma de interação também é 

estabelecida pelo novo leque de possibilidades que a tecnologia e o mundo digital 
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proporciona, com o desenvolvimento da interatividade e das comunidades virtuais, onde os 

grupos se conectam, segundo Levy (1999). 

Como as empresas então imersas neste novo mundo complexo, fetichizado e 

interativo, e precisa atuar e se comunicar neste, as atenções voltam-se para o Marketing, que 

tenta se renovar, direcionando-se para o entendimento sócio-cultural do indivíduo e suas 

manifestações mercadológicas. Mas ao mesmo tempo tem conceitos e definições que 

perduram e perfazem a construção dos novos conhecimentos da área. 

O estudo da Comunicação de Marketing passa a incluir novos conceitos e, 

principalmente, a dar maior relevância aos conceitos mais condizentes com a 

contemporaneidade, como o Marketing Digital e Interativo, por motivos óbvios. 

É o caso também do Marketing Cultural e de Eventos que inserem as empresas de 

forma atuante no contexto contemporâneo, e, segundo Aaker (2007), produzem experiências 

para o cliente, interagindo com este, cria ampla exposição midiática da Marca, desenvolve 

associações e promove vínculos entre a Marca e o público participante. 

Percebe-se, então, que uma evidente conseqüência desse novo paradigma é a mudança 

do foco do produto às Marcas. Segundo Perez (2009), é a mudança da previsibilidade e 

concretude do produto à subjetividade do signo Marca. O Marketing passa a cobiçar a criação 

de significados e valores que se agreguem ao produto, e lhe atribuam uma potência 

transformadora e atuante nos Pontos de Contato dos mercados de consumo seguindo 

adequadamente os movimentos sócio-culturais cambiantes e as tendências, conforme explica 

Di Nallo (1999). 

Dessa forma, não se pode mais falar em fidelidade do consumidor como no passado, e 

sim em preferência momentânea do produto ou Marca, que é extremamente dinâmica e 

mutável, já que o próprio indivíduo é rapidamente mutável e simultaneamente múltiplo. 

Sendo assim, as instituições devem formar uma conceituação das suas Marcas e produtos, que 

poderão atrair os perfis favoráveis e interagir no contexto social por meio da atuação nos 

diferentes Cenários Possíveis e nos diferentes Pontos de Contato. Estes são os momentos de 

inserção da Marca em sistemas de consumo e significação, nos quais consumidores, produtos 

e fluxos comunicativos se encontraram. 

Desta forma as Marcas podem atuar em diversos contextos, promovendo sua 

pulverização nos mercados (desde que não perca sua essência), ou mesmo se comunicam e 

interagem com outras Marcas, podendo estabelecer diversos níveis de parceria. 
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Percebe-se, então, que o mundo contemporâneo foi impactado por grandes mudanças, 

lançando grandes desafios para as empresas que pretendem atuar nele. O presente trabalho 

explora os Eventos como forma de comunicação de Marca condizente com a 

contemporaneidade, por meio do estudo de caso da Marca Skol e os Eventos que esta realiza. 

Sob o ponto de vista do Marketing, Eventos e experiências são oportunidades para 

fazer parte de momentos relevantes e mais pessoais na vida das pessoas, sendo capaz de 

ampliar e aprofundar os relacionamentos (KOTLER e KELLER, 2006). Pela sua capacidade 

de unir todos em um ambiente interativo, a partir da ocorrência de fato ou acontecimento 

atraente, Eventos podem ter grande impacto junto ao público, por sua simultaneidade e 

vivência singular. 

A criatividade e o conhecimento do mercado cultural, bem como do produto, da Marca 

e do perfil do consumidor da empresa promotora, sempre tem papel vital na criação e 

formatação do Evento. Sabendo disso, a Skol, que como propostas o espírito jovem, ousadia e 

inovação, portanto, estando voltada ao público jovem, passou a atuar no cenário cultural 

realizando principalmente Eventos de música eletrônica, que tem grande apelo com este 

público. 

Mas o equilíbrio entre arte e probabilidade de sucesso não é eternamente durável, o 

que fez a Skol reformular seus eventos constantemente. Atualmente, as empresas têm acesso a 

tecnologias sofisticadas e imensos bancos de dados que está lentamente tornando-se fator 

proeminente no cenário do consumo, e também do entretenimento. Isso, acrescido à existência 

de comunidades virtuais que possibilitam contato direto com o consumidor, que pode até 

mesmo opinar na criação de produtos (e porque não de Eventos), potencializa muito a chance 

de sucesso de uma organização que fizer usa de todas as ferramentas disponíveis para a 

criação de um Evento singular e focado em seu consumidor. Foi o que se percebeu que a Skol 

fez com o Skol Beats. Inicialmente divulgava o Evento no site institucional, em 2003 lançou 

um site específico do evento, ao longo dos anos aprimorou os conteúdos e a interatividade, até 

que em 2008 propôs um fórum virtual no qual o público pôde discutir idéias sobre o formato e 

as atrações do Evento e, a partir disso, abriu votação para os participantes co-criarem o Skol 

Beats 2008. 

Nas últimas décadas, reflexões, estratégias, técnicas e práticas moldaram-se 

procurando meios de agir na medida em que os diferentes enfoques mercadológicos e as 

formas de comunicação decorrentes focalizaram com mais atenção o consumidor e seu 

contexto sócio-cultural. 
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Com as identidades plurais, os momentos de exploração multimidiática na cultura 

presentes nos ambientes de Eventos possibilitam uma fruição diferenciada, o que se configura 

como um cenário privilegiado para a interação das empresas com seus públicos. Nesses locais 

desenvolvem-se diferentes tipos de relação entre a individualidade e o conceito de sociedade, 

assim, a interação contemporânea passa a se basear em dimensões mais interativas.  

Evento é uma estratégia contemporânea condizente com a metrópole comunicacional, 

um espaço privilegiado para integração diferenciada entre pessoas e pessoas, pessoas e 

produtos, e produtos e produtos. Tudo num espaço programado. Áreas dinâmicas que 

possibilitam vivência, interação e participação.  

Nos Eventos há espaço para transformações com uma enorme potencialidade 

performática, segundo Canevacci (2009). Tem-se de transformar os lugares, ser também ator 

dos processos. O protagonismo permanente e a atuação na cenografia são Marcas do 

personagem contemporâneo. Assim, a vivência passa a ser uma percepção ligada às 

manifestações em suas capacidades de promover a integração social entre as pessoas, em 

constantes transformações na contemporaneidade.  

Performances e protagonismo que estão sendo explorados pela Skol em seus Eventos, 

observado tanto no Skol Beats como no atual Skol Sensation de forma livre e também de 

forma direcionada, promovendo apresentações e designando horário para a manisfetação do 

público.  

As muitas sensações que se experiencia no ambiente do Evento causam grande 

exaltação de ânimo, furor. Entusiasmo e euforia. Prazer conduzido pelo som, pelo jogo de 

luzes, pelas imagens. Ambiente que estimula envolvimento intenso, imersão, altamente 

fetichizado pelos inúmeros estímulos emocionais e sensoriais que Gobé (2002) e Lindstrom 

(2007) tanto afirmam ser fator-chave para marcar presença na mente do consumidor.  

A Skol tem cada vez mais direcionado sua atuação para esta exploração sensorial e 

emocional. Fez isso com a criação de cenários e personagens performáticos para o Skol Beats, 

que envolveram o público num mundo imaginário. Mas fez, principalmente, ao reestruturar o 

Skol Beats e substituí-lo pela imersão do público num mar de pessoas vestidas de branco, 

dentro de um ambiente único e numa única vibração, com cenários e performances muito 

mais elaborados e mágicos, que é a festa internacional Sensation. 

Nos Eventos Skol, pode-se observar que a Marca busca cada vez mais exploração 

sensorial e a suscitação de emoções. Este direcionamento tem surtido grande efeito nos 

participantes, principalmente do Skol Sensation, que conforme a análise dos questionários 
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apontou, este público criou um vínculo mais afetivo com os Eventos da Marca, e opinião mais 

positiva sobre eles. 

Muitos dos Eventos levam o nome das Marcas que o realizam ou patrocinam (como os 

Eventos Skol), reforçando, ainda mais, a associação com a Marca. Perez (2009) reflete que ao 

dar vida própria às Marcas, se contribui para que as relações sociais por detrás das 

mercadorias sejam ainda mais intensificadas nos tempos pós-modernos, tornando seu 

processo mais complexo. Assim, Eventos podem ser considerados caminho para a construção 

e ampliação de conexões e vínculos mais efetivos da Marca com o consumidor, o que foi 

verificado na pesquisa: os participantes dos Eventos Skol tende a ter uma opinião mais 

positiva da Marca Skol. 

Pode-se dizer que através dos Eventos a Skol conseguiu selecionar diferentes grupos 

de atividades para transmitir um conjunto único de valores, ampliando sua área de atuação, 

pulverizando a Marca, mas sem perder sua essência, ficando de acordo com a definição de 

‘Marca-Líquida’ de Santos, Pompeu e Sato (2010).  

Com os Eventos a Skol também se diferenciou. Em um mercado no qual as principais 

cervejas são do tipo Pilsen, portanto, com características muito semelhantes, as campanhas 

publicitárias e identidade da Marca diferenciadas são fundamentais.  

Para Aaker (1996) as empresas que utilizarem ferramentas como promoções de 

Eventos e patrocínios, entre outras ações, serão as mais bem sucedidas na expansão da 

conscientização da Marca, o que Melo Neto (2000) corrobora afirmando que os Eventos são, 

atualmente, são forma eficiente para alavancagem de qualquer empresa. 

A presença das empresas no universo cultural, inicialmente como patrocinadora de 

Eventos e, posteriormente por meio de uma interferência direta, como produtora cultural, nos 

permite compreender como as Marcas, presentes nos Eventos e espaços urbanos, tornam-se 

tangíveis dos públicos que vivenciam uma experiência sensorial, ou seja, a Marca passa a ser 

reconhecida e valorizada pelos públicos de interesse da organização que se favorece 

economicamente na medida em que fortalece sua imagem e passa a ter o controle sobre a 

produção de conteúdos, segundo Klein (2002). 

Os resultados mercadológicos que a Marca Skol tem alcançado certamente são fruto 

de uma comunicação certeira com o público jovem que se identifica com a Marca. O papel 

estratégico do Skol Beats na comunicação da Marca é inegável, pois foi considerado pelo 

gerente de Marketing da Skol, Carlos Lisboa, “um dos alicerces do crescimento da Marca em 

todo Brasil” (PEREIRA, 2005, p. 67). 
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A Skol está na vanguarda no quesito inovação e proporcionou uma experiência única 

aos brasileiros, buscando tendências e atingindo seu público com ações variadas, que 

exploram o sensorial e o emocional. Em suma, pode-se considerar que o sucesso dos Eventos 

Skol transcendeu os objetivos iniciais, tornando-se um case neste tipo de ações, reconhecido 

tanto nacional como internacionalmente. 

Diante do exposto é que se considera que os Eventos podem se constituir como um 

momento privilegiado de interação das pessoas com as Marcas por se comunicarem com os 

consumidores num espaço programado, áreas dinâmicas que possibilitam vivência, interação 

e participação. São momentos relevantes que induzem reflexões, superando reducionismos e 

falhas dos processos comunicativos, como pode ser comprovado na pesquisa de campo. Por 

ser compartilhado com o consumidor, este ambiente se conecta com os múltiplos indivíduos 

caracterizados neste, orientando-o para as direções mais convenientes para a empresa e 

levando-o ao encontro com o consumo, ampliando e aprofundando o relacionamento com os 

consumidores. 

Esses resultados foram possíveis a partir do percurso metodológico que envolveu 

pesquisa bibliográfica e midiática, observação participante durante alguns Eventos, 

questionários e entrevista. Todo o conteúdo foi analisado de forma qualitativa, o que trouxe 

limitações às conclusões uma vez que a interpretação dos resultados tem boa carga de 

subjetividade. Outra limitação diz respeito ao conceito de representatividade da amostra, por 

auto-seleção, que implica que os resultados não possam ser inferidos ao universo dos 

consumidores, ou mesmo das Marcas. 

Fica evidenciado que os Eventos de Marca constituem-se como manifestações 

privilegiadas, pois conseguem proporcionar vivências e experiências altamente valorizadas na 

sociedade contemporânea que é tão fetichizada, e na qual o protagonismo e a atuação 

performática são características muito presentes no consumidor contemporâneo. 

Sem a pretensão de obter conclusões absolutas, mas com o objetivo de entender uma 

das ferramentas de comunicação de Marca que se adéqua bem à contemporaneidade, os 

Eventos, a presente pesquisa cumpre com o propósito de apresentar reflexões teóricas 

conseqüente com pesquisa empírica e ferramentas diversificadas. Por ser um assunto atual e 

inacabado, pode demandar novas discussões e futuras pesquisas com propósitos de estudar a 

integração dos Eventos dentro do planejamento publicitário e promocional da Marca, estudar 

a evolução da interatividade nos Eventos ou mesmo entender o impacto da realização de 

Eventos no valor da Marca. 
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APÊNDICE 1: CLIPPING 
 

Ano 2000 Data Fonte 

Atrações internacionais chegam aos montes ao Brasil no próximo ano 28/12/00 Folha SP 

Megafesta da música eletrônica supera expectativas 11/06/00 O Estado de São Paulo 

Rave reúne 20 mil no autódromo de Interlagos em SP 11/06/00 Folha SP 

Rave trouxe bons DJs para São Paulo em maratona eletrônica 12/06/00 Folha SP 

São Paulo sedia festival de música eletrônica neste sábado 09/06/00 Folha SP 

Skol Beats   ObaOba  

Skol Beats Apresentação   slideshare.net 

Skol Beats espanta quadrilha com festa tecno 08/06/00 O Estado de São Paulo 

Skol Beats terá 17 horas de duração em Interlagos 09/06/00 Folha SP 

      

Ano 2001 Data Fonte 

Confira o line-up do SkolBeats 2001 14/02/01 Fiberonline 

Curitiba, Rio e SP assistem ao 2º Skol Beats 17/02/01 Folha SP 

De olho nos jovens, empresas descobrem o gênero do pop 13/12/01 Folha SP 

DJ Bruno faz "novo discurso" no Skol Beats neste sábado em SP 21/04/01 Folha SP 

Festa inglesa Movement traz a dupla inglesa E-Z Rollers a SP 14/11/01 Folha SP 

Ingressos para o Skolbeats 2001 já estão a venda 15/01/01 Fiberonline 

Público compareceu e virou a madrugada no Skol Beats 22/04/01 Portal Terra 

Skol Beats 2001 21/04/01 Wikipedia 

Skol Beats agita Interlagos por 17 horas 19/04/01 Estado de SP 

Skol Beats: liberta DJ! 19/04/01 Uol Bobagens 

      

Ano 2002  Data Fonte 

Abril Pro Rock e Skol Beats reúnem mais de 80 atrações 01/04/02 Folha SP 

Cadeias de fast-food entram na rota dos megaeventos 08/05/02 Estado de SP 

Circo eletrônico reúne 54 atrações em São Paulo 01/04/02 Folha SP 

DJ Goldie se atrapalha no Skol Beats 20/04/02 Estado de SP 

Ecstasy apreendido em SP seria vendido no Skol Beats, diz polícia 19/04/02 Folha SP 

Filas e bandas híbridas dão a tônica do Skol Beats 21/04/02 Estado de SP 

François K. deve levar ao Skol Beats discos de soul house 15/04/02 Folha SP 

Geração beats: Festival reúne grandes DJs do mundo e comprova a popularização do 
som eletrônico 17/04/02 Vejinha do On line 

Groove Armada anima Skol Beats, que teve grandes filas  21/04/02 Portal Terra 

Groove Armada estará no Skol Beats, em São Paulo 20/02/02 Folha SP 

Ingressos para o festival Skol Beats estão esgotados 20/04/02 Folha SP 

Ingressos para o Skol Beats 2002 podem estar esgotados 19/04/02 Folha SP 

Ingressos para Skol Beats estão à venda 16/03/02 Folha SP 

Kosheen leva euforia ao Skol Beats 20/04/02 Estado de SP 

Kosheen, atração do Skol Beats, mistura hip hop e breakbeat 15/04/02 Folha SP 

Layo & Bushwacka Live e Technasia são atrações no Skol Beats 15/04/02 Folha SP 

Má organização prejudica entrada do público no Skol Beats 2002 21/04/02 Folha SP 

Mr. C deve apresentar tech-house no Skol Beats 15/04/02 Folha SP 



187 

 

 

 

Multidão aguenta filas e dança até o amanhecer em Skol Beats  22/04/02 Vírgula 

Pete Heller traz batuques e apitos bem brasileiros ao Skol Beats 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats - a maior celebração da música eletrônica brasileira   Bits da Madrugada 

Skol Beats 2002 20/02/02 Wikipedia 

Skol Beats 2002 consolida o maior evento do gênero na América Latina 21/04/02 Folha SP 

Skol Beats 2002 define elenco 21/02/02 Estadão 

Skol Beats 2002 define elenco  21/04/02 Estadão 

Skol Beats 2002 espera reunir 40 mil pessoas em SP 31/03/02 Babado IG 

Skol Beats 2002 terá 54 atrações e 18 horas de programação 15/03/02 Folha SP 

Skol Beats 2002 teve bons momentos, Groove Armada foi ponto alto  21/04/02 Folha SP 

Skol Beats começa com novidades 20/04/02 Estado de SP 

SKOL BEATS FESTIVAL IN BRAZIL  25/02/02 365 mag 

Skol Beats foi festival da multidão e dos Djs brasileiros 22/04/02 MTV 

Skol Beats foi festival da multidão e dos Djs brasileiros 22/04/02 Virgula 

Skol Beats não escapa de críticas 05/04/02 Folha SP 

Skol Beats quer evitar transtornos de 2002 18/03/02 Portal Terra 

Skol Beats reúne todos os clãs numa única noite 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Deep Dish já remixou Michael Jackson e Tina Turner 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: DJ Joey Beltram é considerado guru do hardcore 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Doença estremece ascensão de Hohn '00' Fleming 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Erick Morillo é um dos mais badalados da house music 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Goldie coloca drum'n'bass no topo e ganha elogios 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Groove Armada é principal atração no Outdoor Stage 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Hype é um dos melhores DJs de drum'n'bass 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Mix de "Missing" é o hit mais conhecido de Todd Tery 15/04/02 Folha SP 

Skol Beats: Scott Bond se esconde atrás do nome Q:Dos 15/04/02 Folha SP 

Trânsito e falta de água marcam Skol Beats 22/04/02 Folha SP 

Tribos dissidentes criticam Skol Beats  18/04/02 Estado de SP 

Trio de drum'n'bass Kosheen promete "vibe" no Skol Beats 05/04/02 Folha SP 

Veja a programação completa do Skol Beast 18/04/02 Folha SP 

      

Ano 2003 Data Fonte 

4ª edição do Skol Beats tem público recorde de 44 mil pessoas 02/05/03 Folha SP 

Americano moderniza a house music no Skol Beats 29/04/03 Folha SP 

CET interdita vias próximas ao Sambódromo em razão do Skol Beats 26/04/03 Folha SP 

Confira o horário em que toca cada atração do Skol Beats 18/03/03 Folha SP 

Confira quem vem para o Skol Beats 2003 13/03/03 Fiberonline 

Dave Clarke prega individualismo aos DJs 16/04/03 Folha SP 

DJ celebra Detroit e dá aula de tecno no Skol Beats 29/04/03 Folha SP 

Djs, VJs e produtores promovem o engajamento nas festas 09/05/03 Folha SP 

Habilidade e bom gosto superam falhas do Skol Beats 29/04/03 Folha SP 
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Junkie XL desembarca com Elvis na bagagem 16/04/03 Folha SP 

Nova revista busca viés comportamental da e-music 11/04/03 Folha SP 

PM prende 19 acusados de promover arrastão em festival de música 28/04/03 Folha SP 

PM prende 21 pessoas por arrastão na frente do Anhembi 26/04/03 Folha SP 

Quarta edição do festival Skol Beats tem 70 atrações 18/03/03 Folha SP 

Skol Beats 2003 29/04/03 Wikipedia 

Skol Beats 2003 Greenvelvet levanta definitivamente a tenda The End   Bits da Madrugada 

Skol Beats 2003 terá esquema especial de trânsito 27/03/03 Folha SP 

Skol Beats 2003: veja opiniões de quem foi no festival  28/04/03 Rraurl 

Skol Beats acontece no sábado e traz 17 horas de música 21/04/03 Folha SP 

Skol Beats quer evitar transtornos de 2002 18/03/03 Terra 

Skol Beats recebe projeto "Love por São Paulo 22/03/03 Folha SP 

Skol Beats tem falhas de som, mas capricha em atrações  29/04/03 Folha SP 

Skol Beats terá 70 atrações em SP; veja a programação e horários 22/04/03 Folha SP 

Skol define Line Up do Skol Beats 2003 26/02/03 Informe Sergipe 

Tech-house quebrado faz até chover em tenda no Skol Beats 29/04/03 Folha SP 

Tenda do Mercado Mundo Mix terá DJs durante o Skol Beats 23/04/03 Folha SP 

Três capitais recebem eventos de música pop 23/04/03 Folha SP 

Trio britânico 808 State fala da vinda ao Skol Beats 28/03/03 Folha SP 

Valorizados, DJs brasileiros preparam sets inéditos no Skol Beats 26/04/03 Folha SP 

      

Ano 2004 Data Fonte 

5ª edição do Skol Beats tem público recorde de 50 mil pessoas  27/04/04 Revista Paradoxo 

5ª edição do Skol Beats tem público recorde de 50 mil pessoas 27/04/04 Revista Paradoxo 

600 ingressos do Skol Beats são roubados de livraria em São Paulo 23/04/04 Folha SP 

A ausência de algumas atrações no Skol Beats 2004 pode fazer com que você não 
compareça no próximo ano?    Psyte Enquete 

Agora é oficial, Skol Beats fecha escalação do Outdoor Stage 12/02/04 Fiberonline 

Além de 17 horas de festa, Skol Beats quer debater futuro da música 21/04/04 Folha SP 

As atrações do Skol Beats 2004 31/03/04 Omelete 

Basement Jaxx deve tumultuar chegada ao Skol Beats 24/04/04 Folha SP 

Campanha Skol Beats 2004 por um "Som Redondo” 26/01/04 Fiberonline 

Cerveja Skol Beats retorna à mídia  04/07/04 Canoinhas 

Choques" marcam dupla Basement Jaxx 27/04/04 Folha SP 

Conheça algumas aposta no mainstream do Skol Beats 23/04/04 Folha SP 

DJ Agoria cancela participação no Skol Beats por problema de saúde 22/04/04 Folha SP 

DJ Patife mostra suingue brasileiro no Skol Beats 23/04/04 Folha SP 

DJ Picotto agrada aos fãs de tecno e trance 23/04/04 Folha SP 

Electro mistura rock, house, tecno e hip hop 23/04/04 Folha SP 

Especial Skol Beats 2004    Muz Play 

Especial Skol Beats 2004  07/05/04 Muz Play 
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Ex-DJ do Underworld promete set "funky" no Skol Beats 12/04/04 Folha SP 

Falta de organização faz do Skol Beats um festival menor que antes 29/04/04 Cinema, anime e música 

Festival Skol Beats "empurra" CDs para as lojas 23/04/04 Folha SP 

Festival Skol Beats tem 17 horas de calor e falta d'água 26/04/04 Folha SP 

Fischerspooner investe em efeitos especiais no Skol Beats 23/04/04 Folha SP 

Incensado pelos fãs de drum'n'bass, DJ Andy toca no Skol Beats  19/04/04 Folha SP 

Mau Mau, Cohen e XRS são alguns destaques do Skol Beats 23/04/04 Folha SP 

Mixagens difíceis marcam set de Carter no Skol Beats 23/04/04 Folha SP 

Saiba mais sobre o festival de música eletrônica Skol Beats 19/04/04 Folha SP 

Saiba o line-up oficial do Skol Beats 2004 09/03/04 MTV 

Saiba quais são as principais atrações do festival Skol Beats 19/04/04 Folha SP 

Skol Beats 2004 24/04/04 Wikipedia 

Skol Beats 2004: Fischerspooner e Basement Jaxx 27/04/04 Rraurl 

Skol Beats 2004: Fischerspooner e Basement Jaxx 27/04/04 Rraurl 

Skol Beats escala 26 atrações estrangeiras 05/03/04 Folha SP 

Skol Beats fecha escalação de palco principal 11/02/04 Folha SP 

Skol Beats, maior evento de música eletrônica da América Latina, volta a São Paulo 
em sua 5ª edição   Revista Época 

Skol Beats, maior evento de música eletrônica da América Latina, volta a São Paulo 
em sua 5ª edição 08/04/04 Revista Época 

Tenda Movement traz pioneiros do drum'n'bass 23/04/04 Folha SP 

Tendas do Skol Beats terão manipulação de imagens 23/04/04 Folha SP 

Trio inglês X-Press 2 promove jam session no Skol Beats 23/04/04 Folha SP 

      

Ano 2005  Data Fonte 

AmBev realiza mega ação de consumo responsável 01/06/05 Poraoweb 

Aquecimento Skol Beats: 8 atrações internacionais inéditas 16/03/05 ObaOba  

Confira as atrações do Skol Beats 15/04/05 Folha SP 

Confira mais algumas notas extras do Skol Beats 2005 19/04/05 Fiberonline 

Direto da redação: Foo Fighters, Faithless e mais! 18/01/05 ObaOba  

DJ norte-americano é atração no aniversário do clube D-Edge 03/06/05 Folha SP 

DJ paulistano Marky e clube Love anunciam separação 15/06/05 Folha SP 

Djs Chris Liebing e Erick Morillo vêm para o festival no Anhembi 21/02/05 Folha SP 

Eddie Halliwell: Badalado DJ britânico   Guia da Semana 

Esperanças eletro-roqueiras 30/12/05 Parana Online 

Estréia chamada para Skol Beats 2005 28/03/05 Riberião Preto On Line 

Feira de música eletrônica esquenta Skol Beats em SP 22/02/05 Folha SP 

Festival Coachella reúne 100 mil pessoas no deserto dos EUA 03/05/05 Folha SP 

Guitarrista do Ira! inicia agitação no Skol Beats 17/04/05 Folha SP 

Mais de 57 mil pessoas conferem Skol Beats 2005 18/04/05 Parana Online 

Música eletrônica invade São Paulo com Skol Beats Week 08/04/05 Parana Online 

O que rola no Skol Beats 2005 01/04/05 Revista Época 
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Pepsi X revela a principal inovação do Skol Beats 2005    Abir 

Produtor alemão Anthony Rother oxigena o conservador Skol Beats 07/04/05 Folha de S.Paulo 

Release do Skol Beats 2005. Um dos maiores festivais de música eletrônica do 
mundo.   Sincoplastic 

Skol Beats   Clube da Balada 

Skol Beats 2005     

Skol Beats 2005   Jovem Pan Santos 

Skol Beats 2005 16/04/05 Wikipedia 

Skol Beats 2005 16/04/05 Adrena 

Skol Beats 2005 16/04/05 Residentadvisor 

Skol Beats 2005 - Anthony Rother 16/04/05 Uol 

Skol Beats 2005: venda de ingressos já supera expectativas 07/04/05 ObaOba  

Skol Beats 2005: você ainda encara um after? 11/04/05 ObaOba  

Skol Beats amplia espaço e ganha trio elétrico eclético 15/04/05 Folha SP 

Skol Beats apresenta line-up oficial   Balada Certa 

Skol Beats cresce e bate recorde de público  17/04/05 Terra 

Skol Beats cresce, mas diminui opções 16/04/05 Folha SP 

Skol Beats esteve acima das expectativas 19/04/05 Parana Online 

Skol Beats minimiza problemas e reúne mais de 57 mil pessoas 18/04/05 Folha SP 

Skol Beats Week: uma semana de balada! 03/03/05 ObaOba  

Skol Beats, uma maratona de 17 horas de música   Notícias 

Skol Beats: muitos gays em meio a 57 mil pessoas  19/04/05 Gay Brasil 

Skol contagia público com campanha do Skol Beats 2005   Enochatos 

Skol entra no ritmo do forró nordestino 13/06/05 Informe Sergipe 

UOL patrocina Skol Beats 2005 e Electro Hype Fair 07/04/05 Uol Notícias 

      

ANO 2006 Data Fonte 

Arrastão, brigas e empurra-empurra no Skol Beats 14/05/06 Estadão 

Arrastão, brigas e empurra-empurra no Skol Beats 14/05/06 Estadão 

Caravanas levam público ao Skol Beats 13/05/06 Paraná On Line 

Funk conquista Skol Beats e reúne "popozudas” 13/05/06 Portal Terra 

HORÁRIOS - SKOL BEATS 2006  21/03/06 Dnonline 

Jovens colocam a mão nas pick-ups e aprendem a ser DJ´s 14/06/06 Estadão 

Maior do mundo", Skol Beats foi pequeno para Prodigy 15/05/06 Folha SP 

Manual de sobrevivência Skol Beats 2006 11/05/06 Psyte Uol 

Review Skol Beats 2006: Outdoor Stage 15/05/06 Raur 

Review Skol Beats 2006: Outdoor Stage 15/05/06 Rraurl 

Skol Beats 2006 13/05/06 Wikipedia 

Skol Beats 2006 13/05/06 Raur 

Skol Beats 2006 - AMPRO Globes Awards 2006 17/04/06 Ampre 

Skol Beats 2006 - Prodigy transforma Anhembi em apoteose eletrônica   Balada Certa 



191 

 

 

 

Skol Beats 2006 agita mais de 59 mil pessoas em São Paulo 15/05/06 Ambev 

Skol Beats 2006 diversifica público e leva 59.500 pessoas ao Anhembi  14/05/06 Uol 

Skol Beats 2006 espera reunir 57 mil pessoas para assistir a 90 atrações da música 
eletrônica 11/04/06 Uol Música 

Skol Beats 2006 já tem data e duas atrações confirmadas 04/01/06 Fiberonline 

Skol Beats 2006 reúne 59 mil no Anhembi; saiba o que rolou de melhor e de pior no 
evento 13/05/06 Erika Palomino Blog 

Skol Beats 2006 reúne 59 mil no Anhembi; saiba o que rolou de melhor e de pior no 
evento 15/05/06 Palomine 

Skol Beats fica redondo com o novo espaço psytrance 04/05/06 Psyte Uol 

Skol Beats terá alerta contra consumo de álcool 12/05/06 Portal Terra 

Skol Beats torna-se o maior festival de música eletrônica do mundo e inova com 
tecnologia e interação 19/04/06 Firma Produções 

Trio Pepsi X Electric no Skol Beats 2006   29/03/06  Raur 

Veja o que deu certo e o que deu errado no Skol Beats 15/05/06 Folha SP 

      

ANO 2007 Data Fonte 

Apresentações e Artistas 05/05/07 Portal Terra  

Batidas quebradas reinam no Skol Beats 2007 10/05/07 Blog 

Blig - Skol Beats 2007 07/05/07 Blig 

Começa logo mais o Skol Beats 2007 04/05/07 Urbanistas 

Desfalcada, primeira noite do Skol Beats tem público abaixo do esperado 05/05/07 Folha de SP 

Divisão em dois dias separa tribos no Skol Beats 06/05/07 Folha de SP  

Divisão em dois dias separa tribos no Skol Beats 06/05/07 Folha Uol 

Djs Mau Mau e Andy tocam no Skol Beats e de graça na Virada Cultural 02/05/07 Folha de SP 

E por falar em Skol 11/06/07 Blog  

Família baladeira leva comboio de 30 pessoas ao Skol Beats 06/05/07 Folha de SP 

Fotos Skol Beats 2007 06/05/07 Eletromusica 

MARKY & FRIENDS @ SKOL BEATS 2007   Dogsonacid 

Skol Beats 2007 04/05/07 Wikipedia 

Skol Beats 2007 06/05/07 ObaOba  

Skol Beats 2007 08/05/07 Suporte Next Audio 

Skol Beats 2007 16/05/07 Eletro Music  

Skol Beats 2007  16/05/07 Eletromusica 

Skol Beats 2007 – evento morno 07/05/07 Eu Podo uol  

Skol Beats 2007 (sábado)   Musicão  

Skol Beats 2007 reserva espaço para o hip hop 05/05/07 Globo.com  

SKOL BEATS 2007: BALANÇO GERAL 07/05/07 Rraurl 

Skol Beats 2007: O que rolou no festival de música eletrônica 09/05/07 Omelete 

Skol Beats alterna DJs conhecidos e novidades em sua oitava edição 04/05/07 O Globo 

Skol Beats aposta em novidades 01/05/07 Portal Terra 

Skol Beats divulga programação completa 30/07/07 Folha de SP 

Skol Beats expands to two days 14/04/07 Residentadvisor 
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Skol Beats reúne mais de 50 atrações em novo local 04/05/07 Folha de SP  

Skol Beats, o assunto da semana 30/04/07 Sub Musica  

      

ANO 2008 Data Fonte 

Alimentação: novidades à mesa 29/10/08 Folha de SP 

Apesar da crise, Brasil terá megashows em 2009 31/12/08 Folha de SP  

Clima tranqüilo marca nona edição do Skol Beats 28/09/08 Folha de SP 

Divulgadas as bandas pré-selecionados para o Skol Beats; Digitalism já confirma 
presença  27/05/08 Revista O Grito 

Duo francês Justice será principal atração do Skol Beats 13/06/08 Folha de SP 

Edição compacta do Skol Beats recebe 16 mil pessoas 28/09/08 Folha de SP 

Holandês Armin van Buuren se apresenta no Skol Beats; assista 21/09/08 Folha de SP 

Jornalista Thiago Ney fala na 5ª sobre os festivais Skol Beats e About Us  24/09/08 Folha de SP 

Leia íntegra do bate-papo com Thiago Ney sobre os festivais Skol Beats e About Us 25/09/08 Folha de SP 

Loja em SP lança linha de roupa do Justice, estrela do Skol Beats 18/07/08 Folha de SP 

Metrópolis dá dicas para festivais Skol Beats e About Us 26/09/08 Folha de SP  

São Paulo vive febre de festivais de música 24/09/08 Folha de SP  

Sensation   Portal Wikipedia  

Skol Beats “inova” contra o fracasso  29/04/08 Eupodo 

Skol Beats 2008 27/09/08 Portal Last FM 

Skol Beats 2008 06/10/08 Revista O Grito 

Skol Beats 2008  27/09/08 Portal Wikipedia  

Skol Beats 2008 mistura música eletrônica com outros gêneros 22/09/08 Folha de SP 

Skol Beats inicia votação para escolha de DJs internacionais 27/05/08 Folha de SP  

Skol Beats terá 25 atrações; venda de ingressos começa neste sábado 23/08/08 Folha SP 

Skol Beats terá DJs escolhidos pelo público  30/04/08 Folha de SP 

Skol Beats. O Festival que você fez foi uma falha. Desculpe. 02/10/08 Dynamite 

Skol Beats: Marky e Anderson Noise, recordistas de apresentação 18/07/08 Virgula Uol 

Temporada de festivais tem início com Skol Beats e About Us 26/09/08 Folha de SP 

Venda de ingressos para o Skol Beats 2008 começa neste sábado 22/08/08 Portal Terra  

      

ANO 2009 Data Fonte 

Com Skol Beats em Crise, Ambev faz Novo Evento de Música Eletrônica. 21/01/09 Folha SP 

A festa Skol Sensation mistura acrobacia, música eletrônica e efeitos visuais  02/04/09 Revista Claudia 

Acrobatas, atores, luzes, fogos de artifício e... eletrônica. 22/01/09 Estado de SP 

Bruno Gagliasso e Heleninha Bordon trocam beijos apaixonados no Skol Sensation 
em SP 06/04/09 Ai5piaui 

Camarotes do Skol Sensation estão esgotados 29/03/09 Folha SP 

Camarotes do Skol Sensation estão esgotados 31/03/09  Folha online 

Detalhes do Skol Sensation 2009 - Fotos e ingressos 24/03/09 Site Buemba 

Festa do branco, Skol Sensation chega hoje a SP 04/04/09 Folha de S.Paulo 

Festa Skol Sensation 2009 - Mega festa de música eletrônica em São Paulo 04/04/09 Sismiko 
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Festivais de música em São Paulo revivem os anos 1990 26/08/09 Folha de SP 

Festival de música eletrônica tinge o Anhembi de branco 05/04/09 Estado de SP. 

Ingressos Skol Sensation 2009, Preços e Locais de Venda 29/01/09 Eletromúsica 

Novo Evento de Música Eletrônica Estréia em Abril no Anhembi 21/01/09 O Estado de São Paulo 

Organização confirma Skol Sensation 2010 07/12/09 Site Terra/ Música 

Organização confirma Skol Sensation 2010   Site Vírgula 

Realidade aumentada: Skol Sensation e Vectra GT 22/03/09 E-CODE 

Skol Beats em crise, Ambev faz novo evento de música eletrônica 21/01/09 Folha online 

Skol Beats em Parauapebas 15/04/09 Ze Dudu 

Skol Beats H.O.M.E., com DJs estrangeiros, ocupa a varanda do MAM nesta sexta 10/07/09 O Globo 

Skol Sensantion 2009 15/04/09 Site Diário de Solteiro 

Skol Sensantion 2009  17/04/09 Antena 1 

Skol Sensation 2009 27/03/09 Antena 1 

Skol Sensation 2009 30/03/09 AlexSom 

Skol Sensation 2009 19/04/10 Antena 1 

Skol Sensation 2009 – Com Que Roupa Eu Vou? 21/03/09 Mundo das Tribos 

Skol Sensation 2009 – Videos, Fotos e muito mais 05/04/09 Factóide! 

Skol Sensation 2010 - Confirmado em Abril no Anhembi em SP 09/12/09 Site Eletromúsica 

Skol Sensation 2010 será em São Paulo novamente 04/12/09 Baladas 

Skol Sensation chega ao Brasil e espera atrair 40 mil pessoas em festa 23/01/09 Musicão 

Skol Sensation chega ao Brasil e espera atrair 40 mil pessoas em festa 23/09/09 Musicão 

Skol Sensation divulga line up com o inglês Mark Knight 02/03/09 Folha online 

Skol Sensation divulga line up com o inglês Mark Knight 02/03/09 Folha SP  

Skol Sensation e Strike a Pose 04/04/09 Folha SP 

Skol Sensation empolga público e atrai curiosos para camarote 05/04/09 Terra – Música 

Skol Sensation estreia no Brasil com festival grandioso de luzes e sons 05/04/09 Guia da Folha Online 

Skol Sensation leva 40 mil ao Anhembi 05/04/09 Rolling Stone 

Skol Sensation oferece aos brasileiros a maior experiência de entretenimento do 
mundo 28/03/09 Eletromúsica 

Skol Sensation, realidade aumentada FAIL 07/04/09 Olhômetro 

      

ANO 2010 Data Fonte 

"Ser DJ é só parte da diversão" 18/04/10 Portal Estadão  

“O Skol Beats já não era mais novidade”, diz Fabrício Peçanha, do Life is a Loop. 29/03/10 Fônico da Editora Abril  

40 mil pessoas lotam o Anhembi no Skol Sensation 2010 19/04/10 O Estado CE 

A Citroën é a montadora oficial do Skol Sensation 2010 16/04/10 CrossBrasil 

A festa Skol Sensation volta a São Paulo com o cenário do fundo do mar 24/03/10 Revista Claudia 

Anhembi sedia mais um Skol Sensation e os ingressos já estão à venda 02/02/10 Impresa.SPTuris 

Aproveite a semana do Skol Sensation 2010 com o H&H|Tour     

Cena eletrônica: "Estou muito nervoso", diz Felix da Housecat 16/04/10 Rolling Stone Brasil 

Cerca de 40 mil pessoas participaram do Skol Sensation, durante seis horas de festa 18/04/10 Correio Brasiliense 
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Citröen foi o carro oficial da Skol Sensation 2010 18/04/10 Portal Contigo 

Citroën promove modelos no Skol Sensation 2010 14/04/10 AdNews 

Citroën vai ao Skol Sensation 14/04/10 AdNews 

Danielle Winits e Jonatas Faro assumem namoro em festa eletrônica 18/04/10 Contigo 

Dez motivos para badalar no festival Skol Sensation 14/04/10 Veja SP 

Espaço Gourmet no Skol Sensation 04/05/10 Folha de Minas Gerais 

Festa "do branco" deve reunir 40 mil no Anhembi  16/04/10 Portal Guia da Folha 

Festa do branco e da e-music 19/04/10 Viajamos 

Festival de música eletrônica tinge o Anhembi de branco 05/04/10 Estadão 

Festival Skol Sensation atrai 40 mil pessoas em São Paulo 18/04/10 45 Graus 

Festival Skol Sensation leva público para o fundo do mar 13/04/10 Portal do Estadão  

Festival Skol Sensation traz mar futurista para São Paulo 18/04/10 Estadão 

Fim de semana tem Skol Sensation e show do Placebo 16/04/10 Estadão 

Fim de semana tem Skol Sensation e show do Placebo 16/04/10   Estadão 

Fim de semana tem Skol Sensation e show do Placebo 16/04/10 Portal Estadão 

Ingressos para Skol Sensation 2010 começam a ser vendidos em 28 de janeiro 20/01/10 Portal R7  

MAR DE GENTE ANIMADA 27/03/10 Liciafabio.uol 

O Skol Sensation acontece no dia 17 de abril, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. 10/04/10 Diário de Cuiabá 

Participe do concurso cultural Skol Sensation 16/04/10 Portal Época SP 

Pavilhão do Anhembi, em SP, terá maratona eletrônica 16/04/10 Band 

Pensamento Blasé: Tudo sobre a Skol Sensation 04/04/10 Gazeta do Povo 

Sensation 2010   Dicas diárias 

Sensation Amsterdam 2010 28/03/10 ID&T 

Sensation volta a Lisboa em Junho com “Wicked Wonderland” para aquecer ânimos 07/04/10 Portal Presstur 

Ser DJ é só parte da diversão'' Sai o Skol Beats, entre o Skol Sensation 17/04/10 Estadão 

Skol Sensation 2010 21/01/10 Portal Antena 1 

Skol Sensation 2010 08/04/10 Luxos e Luxos 

Skol Sensation 2010 – Festa do branco e da e-music 17/04/10 Próximo Show 

Skol Sensation 2010 – Prévia 19/01/10 Ultra Gilrs 

Skol Sensation 2010 promete investir bastante em tecnologia 20/01/10 Portal Gazeta do Povo  

Skol Sensation 2010. Saiba TUDO 24/03/10 Portal Metrópole 

Skol Sensation 2010: 40 mil pessoas lotam o Anhembi 18/04/10 Portal MTV - 

Skol Sensation 2010: Nas profundezas do oceano 23/03/10 Portal Destaque 

Skol Sensation 2010: Vídeos, fotos e outras informações 18/04/10 Factóide 

Skol Sensation acontece neste sábado 17/04/10 R7 

Skol Sensation acontece neste sábado (17) 17/04/10 Olhar Direto 

Skol Sensation anuncia Tocadisco e Felix da Housecat 16/04/10 Portal Época 

Skol Sensation celebra sucesso de mais uma edição 23/04/10 Mundo do Marketing 

Skol Sensation confirma participação de Above & Beyond e Life is a Loop  12/03/10 Primeira Hora 

Skol Sensation deve reunir 40 mil no Anhembi  16/04/10 Folha de S.Paulo 

Skol Sensation é o novo Skol Beats 20/01/10 Portal ObaOba 
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Skol Sensation é o novo Skol Beats 28/01/10 Nova Cidade 

Skol Sensation estreia campanha de TV para edição 2010 16/03/10 AdNews 

Skol Sensation lota Anhembi e atrai público internacional 18/04/10 JB Online 

Skol Sensation lota Anhembi e atrai público internacional 18/04/10 Portal Terra 

Skol Sensation reune astros da música eletrônica em São Paulo 17/04/10 R7 

Skol Sensation reune astros da música  eletrônica em São Paulo 17/04/10 R7 

Skol Sensation traz line-up com muito house 01/03/10 Revista Goma 

Skol Sensation traz mar futurista para São Paulo 18/04/10 Portal Estadão - 

Skol Sensation volta em 2010 e promete "oceano branco" 20/01/10 Portal Terra 

Skol Sensation volta em abril com Felix da Housecat, Chuckie e Tocadisco 11/03/10 Folha On Line 

Skol Sensation volta em abril com Felix da Housecat, Chuckie e Tocadisco 20/01/10 Folha de SP 

Skol Sensations: ainda tem ingressos para camarote com jantar e limousine 28/04/10 Revista Época SP 

Teruggekomen kaarten Sensation Amsterdam in de verkoop 31/03/10 ID&T 

Uma festa redonda 11/04/10 Portal A Crítica 

Volledige line-up Sensation 'celebrate life' bekend 07/04/10 ID&T 

      

ANO 2011 Data Fonte 

Skol Sensation confirmado para 2011 17/12/10 After Hours 

Confirmada: Skol Sensation 2011 30/12/10 caixa direta 

Confirmado Skol Sensation 2011 17/12/10 Guia da Semana 

Excursão para Skol Sensation 2011 saindo de Ribeirão Preto  18/06/11 LA Turismo 

SKOL SENSATION - 2011  15/02/11 Angel Barros 

Skol Sensation 2011 sem data Mundo das Tribos 

Skol Sensation 2011 sem data Oba Oba 

Skol Sensation 2011 sem data Web da Hora 

Skol Sensation 2011 sem data Taca Brasil 

SKOL SENSATION 2011 - INGRESSOS 23/12/10 Superativa 

Skol Sensation 2011 Brasil – Ingressos, Datas e Atrações  14/02/11 Navegando na Web 

Skol Sensation 2011 Brasil – ingressos, endereço e data 24/01/11 Skol Sensation 2011 Brasil 

Skol Sensations 2011   13/03/11 Raves 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO  

 

APRESENTAÇÃO 

Estou concluindo o Mestrado em Administração na PUC-SP, e como trabalho de conclusão 

estou realizando a Dissertação entitulada COMUNICAÇÃO DA MARCA NA 

CONTEMPORANEIDADE E NOVOS PONTOS DE CONTATO: ESTUDO DE CASO 

DOS EVENTOS DA MARCA SKOL. Para fixar e reafirmar a teoria pesquisada será aplicado 

e analizado o questionário eletrônico a seguir a todos que puderem responder e assim 

contribuir para a pesquisa.  

Por favor acessem o link: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHd5N 

m95UG00Y1l1dEdIX2U3NmZBbnc6MQ  

 

Agradeço antecipadamente a colaboração, 

Gabriela Ayer. 

 

RESUMO DO TRABALHO  

Ferramentas que possibilitem às organizações alcançarem maior visibilidade para seus 

produtos e suas Marcas têm tido destaque na atenção de profissionais e estudiosos do 

mercado. A utilização da Cultura como instrumento de Marketing das empresas para melhorar 

sua imagem institucional transformou-se em uma alternativa de comunicação altamente eficaz 

e diferenciada. Considerando os assuntos acima brevemente expostos, a proposta de pesquisa 

é buscar o entendimento da utilização de Eventos de Marca própria como forma de 

comunicação mercadológica da Marca condizente com a complexidade da 

contemporaneidade, proporcionando a construção de imagem institucional positiva e 

identificação do consumidor com a Marca. Para tanto, utiliza-se o estudo de caso da Marca de 

cervejas SKOL e os diversos Eventos realizados por ela.  

 
*Obrigatório 

01- Idade: *  
 
02- Sexo: *  

Feminino  Masculino 
 

03- Cidade, Estado e País: * Onde você mora atualmente?  

04- Profissões: * Quais atividades você exerce profissionalmente?  
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05- Opções de Lazer: * O que você faz nas horas vagas, seus momentos de lazer?  
 
06- Quais estilos musicais você gosta? * Selecione de 5 a 10 opções.  

• Africana  Axé Barroca Black Blues Bolero 

• Bossa Nova Clássica Country Dance Disco Eletrônica 

• Emocore Folk Forró Frevo Funk Gospel 

• Gótico Grunge Hard Rock Heavy Metal Hip Hop House 

• Indie Industrial Infantil Jazz Latina Mangue Beat 

• MPB Ópera Pagode Pop Pop Rock Progressivo 

• Punk R&B Rap Reggea Rock Rockabilly 

• Salsa Samba Samba Rock Sertanejo Ska Soul 

• Surf Tango Techno Trance Zouk 
 
07- Você bebe cerveja? *  

• Sim 

• Não (escreva "Não" na questão 08) 

 
08- Qual(is) sua(s) Marca(s) de preferência? * Por favor, cite Marcas nacionais ou as encontradas 

facilmente no Brasil.  
 
09- Qual sua opinião sobre a Marca Skol? * Por favor, comente sobre a Marca, não sobre o paladar da 

cerveja.  
 

10- Você considera que o patrocínio de Eventos influencia na sua visão da Marca Skol? *  
 
11- Você já foi a Eventos da Skol? *  

• Sim 

• Não  
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12- Quais? *  

• NENHUM (escreva "Não" nas questões 13 e 14) 

• SKOL ROCK 1999 

• SKOL BEATS 2000 Skol Beats 2001 Skol Beats 2002 Skol Beats 2003 

Skol Beats 2004 Skol Beats 2005 Skol Beats 2006 

Skol Beats 2007 Skol Beats 2008 

• SKOL SPIRIT 2003 Skol Spirit 2004 Skol Spirit 2005 Skol Spirit 2006 

Skol Spirit 2007 Skol Spirit 2008 Skol Spirit 2009 

• BLOCO SKOL D+ 2004 Bloco Skol D+ 2005 Bloco Skol D+ 2006 Bloco Skol D+ 2007 

   Bloco Skol D+ 2008 

• SKOL AXÉ BEATS 2005 

• BLOCO SKOL FOLIA 2009 Bloco Skol Folia 2010 

• SKOL SENSATION 2009 Skol Sensation 2010 
 

13- Qual foi o motivo de sua participação em cada um dos Eventos que participou? *  
 
14- Dê sua opinião sobre cada um dos Eventos que participou. * Fale sobre suas percepções do ambiente 

de cada Evento.  
 
15- Você já foi em Eventos musicais de Marca própria? Quais? * Eventos patrocinados por uma única 
Marca que expressam o nome da Marca no nome do Evento. Pode ser de qualquer Marca, não 

necessariamente de bebidas.  
 
16- Você sabia que a festa Sensation White foi inventada em 2000, em Amsterdã (Holanda) e já ocorreu 
em diversos países ao longo destes anos? Em 2009, foi realizada em 22 países, entre os quais o Brasil se 
incluiu através da aquisição dos direitos de realização no país pela Marca Skol, que vinculou seu nome ao 
Evento.  

Comente. *  
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APÊNDICE 3: TABELA DE RESPOSTAS 
R SEXO IDADE CIDADE LAZER MÚSICA CONSUMO PREFERENCIA OPINIÃO 

SKOL 
N. PARTICIPAÇÕES SKOL 

SENSATION 
OPINIÃO EVENTOS 

1 F 37 - 41 São Paulo relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 1 sim Positiva 

2 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Muito Positiva 6 sim Positiva 

3 M 32 - 36 São Paulo relacionado outras Sim Outras Negativa 1 não Muito Positiva 

4 M 32 - 36 Jacareí relacionado outras Sim Outras Negativa 0 não Não 

5 F 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

6 F 27 - 31 São Paulo muito relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 2 sim Muito Positiva 

7 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Muito Positiva 0 não Não 

8 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Muito Positiva 0 não Não 

9 F 27 - 31 São Paulo muito relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

10 F 32 - 36 São Paulo muito relacionado eletrônica Sim Outras Muito Negativa 1 sim Positiva 

11 M 27 - 31 Campinas Não relacionado eletrônica Sim Outras Muito Negativa 0 não Não 

12 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 2 não Positiva 

13 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 2 não Positiva 

14 F 37 - 41 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 0 não Neutra 

15 F 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

16 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 2 não Não 

17 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 0 não Não 

18 F 17 - 21 São Paulo muito relacionado eletrônica Não  Não  Muito Positiva 0 não Não 

19 M 27 - 31 Santo André Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

20 F 32 - 36 São Paulo Não relacionado eletrônica Não  Não  Neutra 3 não Positiva 

21 F 27 - 31 São Paulo muito relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

22 M 27 - 31 Ribeirão Petro Não relacionado eletrônica Sim Skol Negativa 0 não Não 

23 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

24 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

25 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Muito Positiva 0 não Não 

26 F 27 - 31 São Paulo muito relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

27 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 0 não Não 

28 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

29 F 37 - 41 Belo Horizonte Não relacionado outras Sim Outras Positiva 1 sim Positiva 

30 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 0 não Não 

 

 



200 

 

 

 

R SEXO IDADE CIDADE LAZER MÚSICA CONSUMO PREFERENCIA OPINIÃO SKOL N. PARTICIPAÇÕES SKOL 
SENSATION 

OPINIÃO EVENTOS 

31 M 27 - 31 Jandira Não relacionado outras Sim Outras Positiva 5 sim Muito Positiva 

32 M 22 - 26 Belo Horizonte muito relacionado eletrônica Sim Skol Negativa 0 não Não 

33 F 32 - 36 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 0 não Não 

34 M 27 - 31 Lagoa Santa Não relacionado outras Sim Outras Positiva 2 sim Muito Positiva 

35 F 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Neutra 0 não Não 

36 M 62 - < Vinhedo Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

37 M 22 - 26 Campos do Jordão Relacionado eletrônica Sim Skol Neutra 3 sim Muito Positiva 

38 M 32 - 36 São Paulo muito relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 7 sim Positiva 

39 F 22 - 26 São Paulo muito relacionado eletrônica Sim Outras Muito Positiva 3 sim Muito Positiva 

40 F 22 - 26 Rio de Janeiro Não relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 1 sim Muito Positiva 

41 F 22 - 26 Sidney muito relacionado eletrônica Sim Outras Muito Positiva 1 sim Muito Positiva 

42 F 17 - 21 São Paulo muito relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 2 sim Muito Positiva 

43 F 22 - 26 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 0 não Não 

44 F 27 - 31 Bauru Não relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 0 não Não 

45 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

46 M 32 - 36 São Paulo Relacionado eletrônica Sim Outras Muito Positiva 3 sim Muito Positiva 

47 F 32 - 36 Florianópolis Não relacionado eletrônica Sim Skol Neutra 1 não Positiva 

48 F 42 - 46 São Paulo Não relacionado eletrônica Não Não  Neutra 0 não Não 

49 M 47 - 51 Santo André Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

50 F 27 - 31 São Paulo Relacionado outras Sim Skol Muito Positiva 0 não Não 

51 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Muito Positiva 0 não Positiva 

52 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Positiva 

53 F 52 - 56 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

54 M 37 - 41 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

55 F 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

56 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

57 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Muito Positiva 0 não Não 

58 M 42 - 46 Haarlem Relacionado eletrônica Sim Outras Muito Negativa 0 não Não 

59 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

60 M 47 - 51 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Muito Negativa 0 não Não 
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R SEXO IDADE CIDADE LAZER MÚSICA CONSUMO PREFERENCIA OPINIÃO SKOL N. PARTICIPAÇÕES SKOL 
SENSATION 

OPINIÃO EVENTOS 

61 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Negativa 1 não Neutra 

62 M 57 - 61 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

63 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Muito Positiva 1 não Positiva 

64 F 42 - 46 Florianópolis Não relacionado outras Sim Skol Neutra 0 não Não 

65 F 37 - 41 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Muito Positiva 0 não Neutra 

66 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 0 não Não 

67 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

68 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 3 sim Muito Positiva 

69 F 32 - 36 Santa Bárbara Não relacionado eletrônica Sim Skol Muito Positiva 0 não Não 

70 M 32 - 36 São Paulo Relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 2 não Muito Positiva 

71 M 37 - 41 Santo André Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

72 M 22 - 26 Brisbane muito relacionado eletrônica Sim Skol Muito Positiva 1 não Positiva 

73 F 42 - 46 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

74 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Muito Negativa 0 não Não 

75 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Muito Negativa 1 sim Negativa 

76 M 17 - 21 São Paulo Não relacionado eletrônica Não  Não  Neutra 0 não Não 

77 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Neutra 0 não Não 

78 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

79 F 22 - 26 São Paulo Relacionado outras Sim Skol Neutra 1 sim Muito Positiva 

80 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Negativa 1 sim Positiva 

81 F 27 - 31 São Paulo Relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 5 sim Muito Positiva 

82 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Muito Positiva 2 não Muito Positiva 

83 F 22 - 26 Taboão da Serra Não relacionado outras Sim Skol Neutra 1 não Muito Positiva 

84 F 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 2 não Positiva 

85 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Negativa 0 não Não 

86 F 37 - 41 São Paulo muito relacionado outras Não  Não  Muito Positiva 1 sim Muito Negativa 

87 F 22 - 26 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Neutra 0 não Não 

88 F 22 - 26 São Paulo muito relacionado outras Não  Não  Positiva 1 sim Positiva 

89 F 22 - 26 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 0 não Não 

90 F 27 - 31 Barueri Não relacionado outras Não  Não  Positiva 0 não Não 
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R SEXO IDADE CIDADE LAZER MÚSICA CONSUMO PREFERENCIA OPINIÃO SKOL N. PARTICIPAÇÕES SKOL SENSATION OPINIÃO EVENTOS 

91 F 47 - 51 Campinas Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

92 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 1 não Positiva 

93 M 22 - 26 Jundiaí Não relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 0 não Não 

94 F 17 - 21 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 0 não Não 

95 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Muito Positiva 0 não Não 

96 F 22 - 26 Carapicuíba muito relacionado eletrônica Não  Não  Neutra 0 não Não 

97 F 17 - 21 Diadema Não relacionado outras Não  Não  Neutra 0 não Não 

98 F 52 - 56 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

99 F 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Não  Skol Muito Positiva 0 não Não 

100 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Não  Não  Neutra 1 não Positiva 

101 M 37 - 41 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Neutra 0 não Não 

102 M 17 - 21 São Paulo Não relacionado outras Não  Não  Neutra 0 não Não 

103 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

104 M 32 - 36 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

105 M 52 - 56 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 0 não Não 

106 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 3 sim Positiva 

107 F 22 - 26 Mauá Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

108 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 0 não Não 

109 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 3 não Positiva 

110 M 42 - 46 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Outras Neutra 0 não Não 

111 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Positiva 0 não Não 

112 F 22 - 26 Embu Relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 0 não Não 

113 M 27 - 31 São Paulo muito relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 10 sim Muito Positiva 

114 M 22 - 26 São Paulo Relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 1 sim Muito Positiva 

115 M 42 - 46 São Paulo Relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

116 M 37 - 41 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Neutra 0 não Não 

117 F 57 - 61 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 0 não Não 

118 F 32 - 36 São Paulo Relacionado outras Não  Não  Neutra 0 não Não 

119 F 17 - 21 Rio de Janeiro Relacionado eletrônica Sim Skol Positiva 2 sim Muito Positiva 

120 M 22 - 26 São Paulo muito relacionado outras Sim Outras Positiva 1 sim Muito Positiva 
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R SEXO IDADE CIDADE LAZER MÚSICA CONSUMO PREFERENCIA OPINIÃO SKOL N. PARTICIPAÇÕES SKOL SENSATION OPINIÃO EVENTOS 

121 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Neutra 2 sim Muito Positiva 

122 F 22 - 26 São Paulo Relacionado outras Sim Outras Positiva 1 sim Positiva 

123 M 27 - 31 São Paulo Relacionado outras Sim Outras Neutra 1 sim Muito Positiva 

124 M 17 - 21 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Muito Positiva 1 sim Muito Positiva 

125 M 22 - 26 Americana muito relacionado outras Sim Skol Positiva 4 não Muito Positiva 

126 F 17 - 21 Seatle Relacionado outras Não  Não  Muito Positiva 1 sim Muito Positiva 

127 F 27 - 31 São Paulo Não relacionado outras Sim Skol Neutra 0 não Não 

128 M 22 - 26 Campinas Relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 3 não Muito Positiva 

129 F 37 - 41 São Paulo muito relacionado outras Sim Skol Neutra 0 não Não 

130 M 32 - 36 Campinas Não relacionado outras Sim Outras Positiva 0 não Não 

131 F 22 - 26 São Paulo muito relacionado outras Sim Outras Positiva 1 sim Muito Positiva 

132 M 22 - 26 São Paulo Relacionado eletrônica Sim Outras Muito Positiva 1 sim Muito Positiva 

133 M 27 - 31 São Paulo Não relacionado eletrônica Não  Não  Neutra 9 não Muito Positiva 

134 M 22 - 26 São Paulo Não relacionado eletrônica Não  Não  Neutra 4 não Muito Positiva 

135 M 37 - 41 São Paulo Não relacionado outras Sim Outras Muito Negativa 0 não Não 

136 M 17 - 21 São Paulo Não relacionado eletrônica Sim Skol Muito Positiva 2 sim Muito Positiva 

137 F 17 - 21 São Paulo muito relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 1 sim Muito Positiva 

138 M 17 - 21 Brasília Não relacionado eletrônica Sim Outras Positiva 1 sim Muito Positiva 
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APÊNDICE 4: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
 
Sr. PIERRE COHEN 
Foi responsável pelo marketing da Unilever Global. É sócio-fundador do Instituto Ipsos 

Insight, um dos grupos líder globais no fornecimento de pesquisas de marketing, 

propaganda, mídia, satisfação do consumidor e pesquisa de opinião pública e social. 

Desenvolveu análises semióticas para grandes Marcas no Brasil e é professor na pós-

graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA – 

USP) e da Miami AD School (MAS), que oferece cursos no Brasil em parceria com a 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Também é consultor de marketing 

e pesquisa de grandes empresas brasileiras como Natura, Rede Globo, Editora Abril, e 

claro, da AmBev. 

 

ENTREVISTA: 
São Paulo, dia 28 de fevereiro de 2010. 
 

1- O senhor, como consultor de marketing da AMBEV, participou do processo de 

introdução dos Eventos no marketing da Skol? 

Sr. Pierre Cohen – Temos acompanhado, realizando avaliações através de pesquisas 

enfim, temos estado bem próximos. 

 

2- Qual e quando foi o primeiro Evento musical da Marca Skol?  

Sr. Pierre Cohen – Eu acho que foi o Skol Beats em 2000. 

 

3- Como surgiu a idéia de investir em Eventos musicais? De ligar a Marca a estas 

experiências? 

Sr. Pierre Cohen – Qualquer empresa contemporânea investe em 4 plataformas de 

conexão com o consumidor : a mensagem, a mídia, o ponto de venda e a experiência de 

Marca. Do clássico dueto mensagem +  mídia da era do brodacasting unidirecional, hoje 

passa a ter maior importância relativa tanto o ponto de venda como a experiência de 

Marca. Se analisarmos o posicionamento da Marca Skol, veremos que existe uma 

plataforma jovem /irreverente que não é só funcional ( “desce redondo”), mas também 

uma conexão emocional (“redondo é rir da vida”). Neste contexto, as experiências de 

Marca cumprem um papel importante na formação da imagem e acredito que mais e 

mais a alocação de recursos tem crescido para na experiência de Marcas e o ponto de 

venda, até por que atualmente se tem certas restrições advindas da regulamentação 

publicitária,. 

 

4- Como surgiram os Eventos seguintes, com outras propostas/ nomes, como o 

Skol Spirit ou Skol Folia? 

Sr. Pierre Cohen - Algumas iniciativas pareceram ter o papel de ativações 

complementares. Talvez  o grande formador de imagem fosse o precursor Skol Beats, já 

o Skol Praia daria conta de uma sazonalidade, o Skol Folia daria conta de um 

regionalismo, e assim sucessivamente. São mais ampliações da plataforma de 

experiência de Marca. Provavelmente tenham sido criados para diversificar a atuação 

por algumas questões especificas 
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5- Como os Eventos integram o planejamento de comunicação da Marca Skol? 

Sr. Pierre Cohen – No meu entender deve existir um orçamento bastante reservado 

para Eventos, alem de toda uma avaliação de eficácia para verificar se  vale a pena 

seguir investindo. Nossa empresa faz pesquisas de eficiência com uma metodologia 

própria sobre retorno sobre a imagem de Marca. Parceria ser que os Eventos acontecem 

no meio de uma programação bastante objetiva, assertiva. Eles acontecem de forma 

continua, preservada dentro da estratégia. Não me surpreenderia se fosse um dos focos 

principais do investimento em marketing da Marca Skol. 

 

6- Em termos de investimentos, qual é o peso no budget total? 

Sr. Pierre Cohen - Não sei dizer ao certo, eu não conheço esse dado. 

 

7- Quais são as métricas de retorno dos Eventos? O senhor pode especificar um 

pouco mais? 

Sr. Pierre Cohen - Fazem-se avaliações pré ou pós-Evento, ou seja, pessoas que não 

foram expostas ao Evento, outras que foram expostas à comunicação do Evento e 

pessoas que foram no Evento, e se estabelecem as diferenças entre esses públicos. Então 

tem gente que nem ouviu falar, gente que ouviu falar e não foi, e gente que ouviu falar, 

foi e replica a experiência. Há uma diferença das opiniões sobre a Marca nestes 

públicos. Realmente percebe-se que quem participou é mais impactado, tem um 

relacionamento mais íntimo com a Marca. E com estes dados as dinâmicas são 

corrigidas, até mesmo variáveis do Evento, logística e etc. As informações adquiridas 

são aproveitadas no lado mais estratégico assim como no operacional. 

 

8- A Skol também faz o mapeamento do que foi exposto na mídia? 

Sr. Pierre Cohen – Todas empresas fazem uma contagem de exposições na mídia, feita 

por agências de relações públicas contratadas. Essa é uma medida bastante clássica de 

contagem do espaço de publicação espontâneo, com calculo equivalente do espaço pago 

É uma das Métricas sem duvida, mas é uma pequena parte da avaliação e do 

desenvolvimento dos Eventos seguintes  

 

9- É possível identificar aumento de vendas nestes períodos dos Eventos e atribuir 

isso a eles? 

Sr. Pierre Cohen – Provavelmente não. Eles deveriam ser tratados como investimento 

de médio/longo prazo. O Evento e o aumento de vendas são coisas que acontecem 

defasadas. A mesma coisa que acontece com propaganda, o retorno é mais a longo 

prazo. Então, não é a venda de curto prazo, é a experiência da Marca que constrói a 

imagem e esta uma vez construída  deverá reverter em vendas de médio e longo prazo. 

 

10- É possível atribuir o crescimento da Skol no mercado ao longo desses 10 ou 11 

anos que a Marca vem investindo em Eventos e cresceu bastante.  

Sr. Pierre Cohen – Sem duvida seria possível fazer esse trabalho, mas teria que olha 

séries históricas e decompor os efeitos, o ROI retorno sobre os investimentos... É 

possível fazer sim, mas teria que passar certo tempo e decompor essas séries e ver o 

efeito disso em distribuição, preço, etc. Mas é uma modelagem estatística a posteriori, 

que precisa de uma série de dados suficientemente grande e muita analise. 
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11- Em minhas pesquisas aparece que mais ou menos simultaneamente ao 

lançamento do Skol Beats a Skol passou a ser líder de mercado. Isto não deve 

ser relacionado? 

Sr. Pierre Cohen - Vários fatores podem ter influenciado: aumento de distribuição; a 

comunicação ou mídia mais forte; o lançamento de inovações como Skol Lemon; novas 

embalagens como o litrão, os packs de 18 latas; os investimentos de espaço de 

gôndolas. Para afirmar o que contribui mais seria necessário fazer análises estatísticas 

de séries históricas 

 

12- Quais informações e conhecimentos de marketing foram relevantes para elaborar 

o Skol Beats? Que pesquisas foram feitas para chegar a elaboração do Evento, 

deste formato de Evento? 

Sr. Pierre Cohen - Não sei se existiu pesquisa antes do Evento, o que se faz é a 

pesquisa durante o Evento e pós. Não existe um pré-teste de Evento, existe um pós-

teste. Pesquisas quantitativas, nas quais se considera os 3 públicos que falei (o que 

desconhece, o que só conhece e o que participou) e se compara os resultados desses 

diversos públicos, tanto em atributos de imagem como em atributos de percepção de 

Marca. 

 

13- Então como foi elaborado o Evento? 

Sr. Pierre Cohen - Eu acho que é um pouco da noção de que é importante, estratégico, 

enfim. Conhecimentos de marketing e da crescente importância da experiência da 

Marca como ferramenta para criar uma percepção positiva da Marca. 

 

14- Inicialmente qual era o objetivo do Skol Beats? 

Sr. Pierre Cohen - Seria experiência de Marca. A empresa analisou que dentro 

daqueles 4 pilares, já se fazia bem mídia, se passava bem a mensagem, se fazia bem a 

distribuição e divulgação no ponto de venda, e que precisavam fazer experiência de 

Marca. É claramente a criação de uma experiência de Marca que não passa 

necessariamente pela venda, essa realmente é uma proposta de mensagem.  

 

15- Quais percepções de mercado influenciaram as decisões da empresa na 

transformação do Skol Beats ao longo dos anos? 

Sr. Pierre Cohen – Pode-se dizer que foi a percepção do movimento dos tempos, a 

mudança de comportamento das pessoas e do mercado ao longo dos anos. Foram 

atualizações, pois a Skol sempre teve a intenção de se posicionar na vanguarda. 

 

16- Que mudanças no mundo e no marketing foram percebidas e consideradas para a 

captação do Evento Sensation pela Skol? Quais foram os motivos e objetivos do 

lançamento do Skol Sensation? 

Sr. Pierre Cohen – Talvez para ser mais inclusivo, pois os Eventos Skol Beats eram 

bastante segmentados pelo estilo de música eletrônica, e nesta forma uniria o público 

em volta de música eletrônica geral.  

 

17- Inclusivo no estilo musical (menos segmentado), mas o Evento tornou-se mais 

exclusivo por restringir o número de participantes e aumentar o preço do 

ingresso. 

Sr. Pierre Cohen –Provavelmente a empresa também considerou a mudança por ser um 

Evento que desperta mais a vivência emocional, criar um vínculo maior com o público, 

já que o Evento explora mais sensações, que tudo mundo experiencia junto. Taazer um 
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Evento já moldado (o Sensation é um Evento de fora do Brasil e já vem pronto, 

estruturado) é uma forma de realizar a experiência com mais assertividade em termos de 

organização, montagem, dimensionamento. E por ser um Evento igual ao realizado em 

outros países, torna o acontecimento internacional, inclui o Brasil num movimento de 

festas internacionais. 

 

18- O Skol Beats teve grande crescimento até 2006 e depois o número de 

participantes começou a declinar. Na mídia a divulgação insistia em não 

relacionar a realização do novo formato de Evento com a suspensão do Skol 

Beats. Por que este foi suspenso? 

Sr. Pierre Cohen –. O Skol Beats deu lugar ao Sensation, mas talvez não 

necessariamente é uma suspensão definitiva. Poderia retornar não sei afirmar 

 

19- No momento, como a Marca vê o futuro das suas atuações de Eventos próprios? 

Sr. Pierre Cohen – Realmente não sei. Eu participo das pesquisas que podem trazer 

informações para a tomada de decisão das mudanças, mas não sei quais vão ser elas tão 

antecipadamente. Sei que o investimento no pilar da experiência vai perdurar. 
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