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RESUMO 

As redes sociais atualmente se colocam como um canal direto de comunicação entre empresa 

e consumidor. Por ser um espaço de interação, proporcionam uma via de mão dupla da 

comunicação, os usuários respondem a campanhas e estratégias digitais das marcas. Dessa 

forma, as empresas estão buscando restabelecer seus posicionamentos online com campanhas 

de caráter social. A partir da campanha Skolors promovida pela Skol nas redes sociais, a 

presente pesquisa se propôs a analisar a repercussão do vídeo que relaciona a temática étnico-

racial com cores das latas de cerveja, a partir das interações dos usuários na publicação. 

Utilizou-se como método a Análise de Redes Sociais (ARS) e a análise de conteúdo 

computadorizada. Assim, foi possível encontrar duas grandes temáticas abordadas nos 

comentários dos usuários, sendo a primeira constituída pelas categorias Na lata, Propaganda 

e Étnico-racial, que avaliam a campanha publicitária que busca valorizar a diversidade étnico-

racial no Brasil; e a segunda temática em que a marca se apresenta como uma cerveja 

preocupada com a qualidade dos materiais usados na produção. Por fim, percebe-se que o 

intuito da empresa é se apresentar socialmente responsável pelo seu conteúdo midiático, assim 

como pela a qualidade do produto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes Sociais; Posicionamento; Marca; Skolors. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O posicionamento de uma marca digital pode ser determinante para a relação dela com 

seus consumidores e as redes sociais podem ser consideradas um dos os principais meios de 

interação entre empresa e cliente atualmente, elas promovem relações sociais, empatia, 

rejeição e são um canal de mão dupla, em que o consumidor também tem voz ativa. 
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Diante deste cenário, novas estratégias de posicionamento das marcas e divulgação 

dos seus produtos tomaram espaço no meio digital. Campanhas com cunho social são as que 

mexem com os sentimentos dos consumidores, elas que promovem relacionamento e a 

sensação de ser parte da construção daquela marca. 

As propagandas de cerveja em sua maioria são veiculadas nos meios de comunicação 

de massa, pois, em tese, eles alcançam mais pessoas, visando o objetivo central de venda do 

produto.  

Com essas novas estratégias de posicionamento de marca embasadas por Kotler 

(2010) com o conceito de Marketing 3.0, as redes sociais se colocam como um nicho 

pertencedor das marcas que em sua essência estava unicamente presente nos meios de massa, 

como a televisão.  

A Skol viu essa possibilidade para traçar uma estratégia que englobasse o que eles já 

vinham fazendo, uma estratégia que adicionasse valor e criasse essa relação social do 

consumidor com a marca. A empresa lançou em parceria com a produtora MOOC
6
 a 

campanha e a cerveja “Skolors”. Em consolidação, a campanha defende a igualdade social e 

demonstra as diferentes raças, estilos e características de pessoas, associando às cores das 

latas de cerveja, que ganharam versões com cores equivalentes aos diferentes tons de pele. 

Juntos eles convidam o público para um brinde à diversidade.  

O vídeo
7
 foi lançado dia 04 de abril de 2017 na fanpage da SKOL e o discurso 

defendido foi extremamente comentado. A campanha possui 5,4 milhões de visualizações, 59 

mil reações, mais de 21 mil compartilhamentos e 8,9 mil comentários.  

A pesquisa se coloca com o objetivo de analisar a interação realizada pelo público em 

vídeo publicado pela SKOL em sua fanpage na rede social Facebook com conceitos e teorias 

de embasadas por autores como Kotler (2010), Schimitt (2000), Hasenbalg (1988), entre 

outros. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em meio ao advento das Redes Sociais Digitais, as publicidades começaram a ser 

produzidas em busca de um público específico e característico desses canais. Planejar, criar, 

                                                 
6
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produzir e veicular anúncios específicos de uma forma que o público se aproprie de uma casa 

e a relacione com a marca. Em conceito, publicidade aparece em discussão com Silva e 

Erbolato (apud SANTOS, 2005, p.17), quando afirmam que: 

[...] todo o processo de planejamento, criação, produção, veiculação e avaliação de 

anúncios pagos e assinados por organizações específicas (públicas, privadas ou do 

terceiro setor). [...] as mensagens têm finalidade de predispor o receptor a praticar 

uma ação específica (por exemplo, comprar um produto, abrir conta em um 

determinado banco, reciclar embalagens etc.). 

 

As redes sociais digitais se caracterizam como um espaço e canal de interligação e 

aproximação da marca com seu consumidor, a partir de ações que despertam um 

relacionamento com a empresa. A criação de relações interativas oriundas da Internet dá 

oportunidade para muitas empresas desenvolverem experiências para com o seu consumidor e 

também estabelecer novas estratégias de comunicação, de forma que o relacionamento online 

seja uma etapa da experiência de compra (SCHMITT ,2000).  

Estas novas relações se baseiam no conceito de Marketing 3.0 em que a marca deixa 

de ter objetivo principal de vender e passa a construir um relacionamento com seu cliente/ 

público a partir de um ponto de vista que envolve principalmente valores sociais. Uma 

maneira de aproximá-lo, fazê-lo se sentir parte, uma forma de dizer: “Nós queremos mudar o 

mundo e queremos você junto”. O Marketing 3.0 se baseia no discurso de valor agregado às 

ações, havendo uma substituição do ponto de vista em que as pessoas são apenas 

consumidoras para a visão de ser humano completo: racional, com mente, sentimental, com 

coração e espiritual. Os profissionais de Marketing trabalham por uma satisfação muito mais 

do que apenas funcional e emocional, mas sim uma satisfação plena e espiritual nos produtos 

e serviços escolhidos (KOTLER ,2010). 

Com foco na sofisticação espiritual, as marcas veem criando estratégias com base no 

marketing de causas sociais. Pinho (2001, p. 135) explica a importância da desse tipo de 

estratégia, “nos tempos em que vivemos, o social deve, mais do que nunca, ser a preocupação 

da propaganda” 

O principal objetivo do marketing social se baseia na modificação da sociedade na 

qual a marca ou empresa está incorporada. Diferente do marketing de causas sociais, que 

busca retorno de imagem ou financeiro, direcionados diretamente à empresa. (FONTES, 

2008). 

O retorno de imagem é associado diretamente ao posicionamento da marca no meio de 
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digital. A partir de como é construída o conceito da marca na mente do consumidor, de 

maneira que sejam evidenciados diferenciais em relação aos seus concorrentes. Segundo Dias 

(2003) o posicionamento está ligado diretamente com a imagem formada e atribuída na mente 

do consumidor, desenvolvida a partir da experiência com produtos e serviços comparada aos 

concorrentes de uma empresa.  

 

O posicionamento da marca também permeia questões de carácter social. O Brasil é 

um país com grande diversidade racial, mas essa temática não estava presente no discurso 

publicitário brasileiro. Segundo Hasenbalg (1988, p. 187-188), “a publicidade não é alheia à 

dinâmica simbólica que rege as relações raciais no Brasil. Por ação e omissão, ela é 

instrumento eficaz de perpetuação de uma estética branca carregada de implicações racistas”. 

Com o marketing 3.0 voltado para valores sociais, essa temática chega na publicidade como 

estratégia de aproximação das marcas com seu público. Araújo (2006, p.73) exemplifica como 

era o panorama dessa temática nas mídias audiovisuais: 

[...] o desejo de branqueamento da nação, ideário que já estava consolidado desde o 

século XIX, acabou por se tornar um peso imagético, uma meta racial que nunca 

provocou rebeldias. Ao contrário, tornou-se convenção e naturalizou-se como 

estética audiovisual de todas as mídias, incluindo-se aí especialmente a TV, o 

cinema e a publicidade. 

 

Com a afirma Strozemberg (2005, p. 200-201) na história da propaganda negros e 

mestiços eram retratados com papéis inferiores aos de pessoas de pele branca. A mudança 

vem acontecendo e “modelos negros e mestiços são utilizados para nos vender, a todos, os 

mais diferentes produtos e serviços (...) sendo que a diferença de cor aparece, agora, como 

uma característica positiva”. 

As marcas de cerveja também estão seguindo outros posicionamentos para se 

aproximarem do público. A publicidade no ramo de bebidas é um segmento antigo e que 

perpassa décadas. A relação entre produto e consumidor vai muito além do que apenas 

despertar o desejo de ir imediatamente em busca da cerveja. Se dá pela “imagem que se faz da 

bebida: a associação entre bebida e bons momentos, alegria, festa, relaxamento, sexualidade” 

(PINSKY, 2009, p. 17). 

Por muito tempo as marcas de cerveja apostaram na associação desses momentos e 

com foco apelativo para sexualidade e objetivação do corpo feminino. Siqueira (2007, p. 173) 

afirma que o “corpo é aparência física, e essa aparência tende a ser objeto de consumo que 

gera mais consumo”.  
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 As estratégias utilizadas não são efetivas apenas por associarem o consumo às coisas 

boas da vida, mas sim por criarem uma espécie de relação com a memória positiva, uma 

espécie de ancoragem, característica fundamental para a tomada de decisões (PINSKY; 

JUNDI, 2008). Essas imagens agradáveis que se impõem ao imaginário “acabará por 

determinar o grau de liberdade dessa decisão, na busca de um balanço positivo em nossa 

economia psíquica” (PINSKY; JUNDI, 2008, p.363). De forma que criem essa relação entre 

sensação e decisão, as propagandas de bebidas alcoólicas buscam sinônimos de prazer e 

elementos que denotem satisfação ao imaginário comum. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) normatiza a 

propaganda a partir da responsabilidade social e com objetivo de fomentar a marca e suas 

características, mas não explicitamente apelar para o consumo. Como aparece em seu código 

Por tratar-se de bebida alcoólica — produto de consumo restrito e impróprio para 

determinados públicos e situações — deverá ser estruturada de maneira socialmente 

responsável, sem se afastar da finalidade precípua de difundir marca e 

características, vedados, por texto ou imagem, direta ou indiretamente, inclusive 

slogan, o apelo imperativo de consumo e a oferta exagerada de unidades do produto 

em qualquer peça de comunicação (CONAR, 2017, Anexo A e Anexo P). 

 

Mesmo com as regras do CONAR, as empresas do segmento investem números 

expressivos em publicidade para os seus produtos. Segundo Pinsky (2009, p. 19) “em 2001 

foram investidos 106 milhões de dólares em propaganda de álcool na mídia, sendo que 80% 

foram em cerveja”. Ele também expõe que entre as bebidas consumidas a cerveja representa 

85%, o faturamento anual da indústria é de R$ 20 bilhões e que mais de 700 milhões foram 

investidos em publicidade, só em 2006. 

Diante desses dados, pode-se observar que a publicidade está inserida nas redes sociais 

por diversos suportes diferentes, imagens, áudios, textos ou vídeos despertam o interesse dos 

usuários em produtos, serviços e empresas. Os videoclipes como suporte publicitário entraram 

nas estratégias de marketing das marcas. Pontes (2003, p. 48) conceitua videoclipe como “[...] 

um pequeno filme, um curta metragem, cuja duração está atrelada (mas não restrita) ao início 

e fim ao som de uma única música (...) Ele é a ilustração, a versão filmada, de uma canção”. 

Para Camilo (2015, p. 2), a função do filme publicitário está na mensagem 

estabelecida e comunicada para quem está assistindo, por meio do suporte audiovisual deve-se 

conseguir relacionar o conteúdo diretamente com as estratégias de marketing definidas para 

cada campanha. Ele completa afirmando que na publicidade 
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[...] filma-se para informar, para deleitar, para fazer agir relativamente a uma oferta 

comercial. Na sua génese, o filme publicitário apresenta uma dimensão funcional, 

instrumental, que afecta (ou deveria afectar) todas as suas particularidades 

configurativas: desde a direcção de actores ao tipo de planos e à composição das 

imagens, desde a iluminação à produção, etc. 

 

A análise de campanhas digitais nas redes sociais se baseia diretamente ao estudo de 

tais redes na internet, pois é feito a partir de como se originam as estruturas sociais, que 

características possuem, como são desenvolvidas através da mediação da comunicação pelo 

computador e de que forma são estabelecidas interações capazes de estruturar fluxos 

informacionais e mudanças sociais. Para esse tipo de estudo é necessário entender o 

dinamismo de seus processos e elementos (RECUERO, 2009). 

A Análise de Redes Sociais (ARS) se dá pela implementação da matemática, 

relacionada com a estatística e utilização de métodos computacionais. (AMARAL; 

FRAGOSO; RECUERO, 2011). A princípio devem ser estabelecidos os nós, primeiros atores, 

são os elementos envolvidos na rede analisada que atuam como o suporte que estabelece as 

estruturas, interações e laços sociais. (RECUERO, 2009). A partir dos nós, deve-se determinar 

se as conexões são feitas através de links específicos, comentários recíprocos ou não, ou algo 

que demonstra um grau de amizade no sistema. (AMARAL; FRAGOSO; RECUERO, 2011). 

 Para Recuero (2009) o elemento embasador da ARS é a compreensão dos valores 

estabelecidos a partir das conexões, eles sustentam a visualização do capital social gerado 

pelas interações e de que maneira se coloca como influência na produção e estruturação das 

relações sociais. Amaral, Fragoso e Recuero (2011, p. 123) baseiam o capital social em um 

“conjunto que pode ser usufruído por todos os membros do grupo, ainda que individualmente, 

e que está baseado na reciprocidade (de acordo com Putnam, 2000)”. De maneira que ele se 

apresenta “embutido nas relações sociais (como explica Bourdieu, 1983) e é determinado pelo 

conteúdo delas (Bertolini e Bravo, 2004)”. Dessa forma, deve ser estudados “não apenas as 

suas relações, mas igualmente o conteúdo das mensagens que são trocadas através delas”. 

 Em conceitos metodológicos os dados oriundos da ARS são representados 

graficamente a partir de um Sociograma em que é construído a partir de grafos, de maneira 

que as conexões são estabelecidas por linhas, e os atores apresentam como pontos 

(AMARAL; FRAGOSO; RECUERO, 2011). Recuero (2009) expõe que o grafo pode 

representar uma rede constituída por conexões estabelecidas por nós e arestas. 

A partir dessa fundamentação, serão coletados os dados referentes a interação do 
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público nas redes sociais para análise da repercussão do clipe “Skolors” da marca de cerveja 

SKOL em parceria com o estúdio MOOC e seu respectivo capital social. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa utilizou-se do método documental que se vale de documentos originais, 

que ainda não receberam tratamento analítico. É considerada uma das técnicas decisivas para 

a pesquisa em ciências sociais e humanas, visto que pode trazer à tona novos conhecimentos a 

partir de realidades já publicadas (HELDER, 2006). 

A presente pesquisa tem caráter quanti-qualitativo com foco principal em analisar as 

relações entre os usuários do Facebook que interagiram com o vídeo “Skolors” lançado no 

site da Cervejaria Skol (2017) que tinha o objetivo de promover a diversidade étnico-racial do 

Brasil por meio de uma coleção de latas com as cores das peles  dos diversos povos que 

habitam no país. 

No dia 04 de abril de 2017, lançamento da campanha no Facebook, foram coletados 

todas os comentários feitos na postagem. Entre curtidas, comentários, respostas e menções de 

membros foram coletas 65412 interações, sendo destas, 12444 comentários. 

A partir dos comentários foi criada uma tabela, modelo de uma Sociomatriz com o 

autor 1 (origem), autor 2 (destino) e o peso 1 (um) para cada interação. Devido a grande 

quantidade de dados foram selecionadas apenas as primeiras 1000 (mil) interações para uma 

análise com base nas Estratégias de Análise de Redes Sociais (ARS). 

Com a tabela finalizada, foram utilizados os dados para as análises no freeware Gephi 

(2016), que é uma ferramenta de manipulação de grafos. Para aplicar um maior espaçamento 

à rede, permitir a exploração e uma interpretação mais real dos dados, utilizou-se a 

distribuição Force Atlas que organiza os grafos como em um mapa em torno dos nós com 

maior número de interações. 

Para análise textual foi criado um banco de dados a partir do conteúdo dos 

comentários. Devido ao grande número de dados, foram escolhidos os primeiros 215 

comentários que possuíam acima de duas linhas de extensão, o que evita comentários muito 

curtos e possibilita uma análise de conteúdo computadorizada com maior riqueza de dados. 

Para essa análise foi utilizado o freeware Iramuteq (RATINAUD, 2016). Por meio do 

Iramuteq foi possível ver em classes, gerar os gráficos de Análise Fatorial de 

Correspondência, o Dendograma da classificação hierárquica descendente, o de Análise de 
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similitude e a nuvem de palavras, como pode ser visualizado nos resultados a seguir. 

 

4 RESULTADOS 

 

A partir das 1000 interações 

selecionadas, foi possível criar um 

Sociograma, que permite perceber como os 

usuários se conectaram com a postagem. Foi 

utilizada a distribuição Force Atlas, que 

organiza os dados como em um mapa 

centralizado com o usuário que possui maior 

quantidade de conexões. Com a utilização 

desse layout é possível identificar uma rede 

egocêntrica, centralizada em um único 

usuário, neste caso a própria fanpage da 

Skol (em vermelho) que recebeu os 

comentários dos usuários e buscou 

responder a maioria deles. Porém, fica claro que não houve interação significativa entre as 

pessoas que comentaram. 

 

4.3 Análises Textuais 

A partir dos 215 

textos selecionados para a 

análise no freeware 

Iramuteq foi identificado 

que o conteúdo textual se 

divide em cinco classes. 

A Classe 1 foi 

denominada de Na Tala; 

a Classe 2 foi 

denominada Cerveja; a 

Classe 3, Propaganda; a 

Figura 1. Sociograma com distribuição Force Atlas da 

postagem Skolors. 

 

Figura 2. Dendograma. 
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Classe 4, Materiais; e a Classe 5 Étnico-racial. Por meio do Dendograma é possível notar 

uma ligação entre as Classes 2 e 4 e entre as Classes 1, 3 e 5, como pode ser visualizado na 

Figura 2.  

Com as análises, foram criadas cinco tabelas que apresentam os termos por ordem de 

frequência e coocorrência, identificados a partir do valor do o qui-quadrado (X²), ou seja, 

quanto maior este valor, mais ao topo a palavra vai se encontrar dentro de cada categoria.  

A categoria 1, denominada de Na lata (Quadro 1) é responsável pela explicação de 

22,9% das palavras encontradas nos textos, são termos dessa classe: lata, comprar, amar, 

produto, gosto, colecionar, campanha, entre outros. A maioria dos comentários da classe 

fazem referência direta a campanha das latas coloridas e o desejo de fazer parte da campanha 

por meio da compra do produto, principalmente para colecionar as latas com as cores das 

peles das etnias brasileiras. 

 
Quadro 01. Segmentos de texto mais representativos na classe 1. 

X² Segmentos de Texto (X²) 

Classe 1 – Na lata 

142.82 penso o mesmo sobre melhorar a cerveja mas eu amei o conteúdo da campanha e as cartelas 

de nudes das latas me deu até vontade de comprar mesmo não querendo tomar o líquido 

118.96 gostei da proposta da galera do marketing da skol só que não vai ser a cor da latinha que vai 

me fazer comprar seus produtos a melhor propaganda é a qualidade 

118.39 eu não tomo cerveja mas essa é a melhor campanha ever a skol está de parabéns vou até 

comprar umas latinhas para deixar na geladeira esperando os amigos 

116.23 amei Skol me identifiquei muito com essa iniciativa e mostrar que somos diferentes no estilo 

no cabelo nas características de nossas regiões e na pele e podermos nos orgulhar disso é 

fundamental e empoderador e até eu que não bebo já quero colecionar todas essas latas 

113.81 adorei não gosto de cerveja tradicional amo a beats azul essas estão só de cara nova ou o 

sabor também quem sabe acho uma da minha cor e gosto de paladar risos parabéns skol 

bola super dentro 

  

Na Classe Cerveja (Quadro 2) foi encontrado 17,9% da explicação das palavras 

encontradas nos textos, sendo os principais termos: leve, refrescante, combinar, receita, 

sempre, clima, qualidade, bem e pensar. Esses termos são usados principalmente pelo Social 

Mídia da Skol quando responde as críticas feitas contra a qualidade da cerveja por parte dos 

usuários. Como existe um foco na defesa da marca, esses comentários aparecem em grande 

quantidade dentro do material analisado. 

A categoria Propaganda (Quadro 3) explicou 21,4% das palavras encontradas nos 

textos, alguns termos como: parabéns, diversidade, mulher, muito, obrigar, valer, ideia. Nessa 

categoria ficaram evidentes os elogios a campanha publicitária que valorizam a diversidade e 

o papel da mulher, neste caso não resumida a um apelo sexual.  
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Quadro 02: Segmentos de texto mais representativos na classe 2. 

X² Segmentos de Texto (X²) 

Classe 2 – Cerveja 

370.10 fala vanderlei tudo bem nós produzimos cerveja com cereais não maltados desde nossa 

criação a nossa meta sempre foi uma bebida leve e refrescante para combinar com o clima 

brasileiro 

369.87 fala iasmim tudo bem a qualidade sempre foi o fator principal para nós fazer uma cerveja 

leve e refrescante que combine com o clima brasileiro 

358.39 opa lucas tudo bem nós fazemos nossa skol do mesmo jeito desde que foi criada com isso 

conquistamos a galera a qualidade sempre foi nosso foco principal uma cerveja leve e 

refrescante para combinar com qualquer momento 

335.80 fala flavia tudo bem nossa receita é a mesma desde nossa criação isso que torna a skol tão 

querida uma bebida leve e refrescante que combina com qualquer momento e 

principalmente com o climão de nosso país 

330.99 opa diego e gabriel tranquilo nossa cerveja foi criada com o intuito de combinar com o 

clima brasileiro uma bebida leve e refrescante que combine com qualquer momento 

  
Quadro 3. Segmentos de texto mais representativos na classe 3. 

X² Segmentos de Texto (X²) 

Classe 3 – Propaganda 

98.80 muito obrigada por retirar da propaganda o estereótipo da mulher em que os peitos e 

bundas são mais importantes e eficazes para oferecer uma cerveja fico muito feliz pela 

posição de vocês e parabéns para a galera que participou das ideias da propaganda 

continuem assim 

88.16 a inovação que vocês estão trazendo dentro do quesito propaganda de cerveja é demais o 

diferencial é sempre muito importante parabéns ah e obrigado por não me oferecer 

mulheres bundudas na praia e sim me conscientizar sobre as diferenças 

78.42 parabéns skol por conseguir enxergar que existe muita vida além das cores existem pessoas 

existem vidas que muitos veem e não enxergam para o futuro é que se caminha sem esquecer 

os humanos que existe no consumidor 

77.79 

  

estou admirada com a criatividade e desempenho da skol nesta propaganda adorei chega de 

machismo e de rótulos de mulheres lindas e perfeitas vocês estão de parabéns novas ideias 

mudam o mundo 

77.40 eu bebo skol e são campanhas assim que me fazem continuar sendo consumidora uma marca 

que se preocupa em mudar em se adequar se ajustar aos chamados por muitos de mimimi 

mas é tão importante poder fazer as mulheres 

 

A categoria Materiais (Quadro 4) explicou 21,9% das palavras encontradas nos textos, 

alguns termos como: cereal, milho, predominante, refrescância, leveza, caso, formulação e 

cevada. Nessa categoria ficou evidente o esforço da marca em informar que além de uma 

campanha socialmente étnica responsável, ela também se preocupa com a qualidade dos 

materiais utilizados para a produção da cerveja. Ressalta-se que de forma semelhante à Classe 

2 (Cerveja) esses comentários são respostas da equipe da Skol às críticas sobre o produto. 

A categoria Étnico-racial (Quadro 5) explicou 15,9% das palavras encontradas nos 

textos, alguns termos como: racial, sociedade, comentário, empresa, simples, passar, 
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preconceito, dizer. Com esses termos é possível perceber a classe enfoca a responsabilidade 

social da empresa de se colocar contra as questões de preconceito racial no Brasil, como pode 

ser visualizado no Quadro 5, abaixo. 

 
Quadro 4. Segmentos de texto mais representativos na classe 4. 

X² Segmentos de Texto (X²) 

Classe 4 – Materiais 

486.19 fala heloisa nós fazemos cerveja de verdade com cereais não maltados atualmente mais de 70 

dos países produtores de cerveja fazem uso de cereais não maltados em sua produção no 

nosso caso o milho trazendo leveza e refrescância para nossa skol 

477.67 fala beto tudo bem para ser suco de milho este deveria ser o cereal predominante como não é 

o caso da skol ela é denominada cerveja o milho está em nossa receita desde nossa criação 

trazendo leveza e refrescância para a nossa cerveja 

477.42 e nossa skol não deixa a desejar o malte de cevada é o cereal predominante e o milho vem 

com a gente desde o começo para dar leveza e refrescância para cada gole agora não precisa 

ficar bolado a gente não usa nenhum ingrediente transgênico 

472.89 fala ricardo tudo bem para ser suco de milho este deveria ser o cereal predominante da sua 

formulação mas não é o caso da skol a nossa cerveja tem como cereal predominante o malte 

de cevada e por isso são classificadas como cerveja 

458.52 olá marco beleza para ser suco de milho este deveria ser o cereal predominante da sua 

formulação mas não é o caso da skol a nossa cerveja tem como cereal predominante o malte 

de cevada e por isso são classificadas como cerveja 

 
Quadro 5. Segmentos de texto mais representativos na classe 5. 

X² Segmentos de Texto (X²) 

Classe 5 – Étnico-racial 

122.55 veja bem se não lhe coube no meu comentário em que deixei bem claro sociedade 

preconceituosa por que veio até aqui comentar algo tão desnecessário fala sério cara como 

dizem por aí 

115.08 então a mensagem não foi para você simples assim você só é mais um que gosta de polemizar 

de tentar diminuir e menosprezar os comentários feitos em posts que estão tentando quebrar 

os preconceitos existente e estão quebrando 

109.24 o tiozão lógico então pronto mirar em coisas que devem sim ser discutidas como a 

objetificação da mulher ou preconceito racial não é papel de uma cerveja cervejaria faz 

cerveja e ponto difícil de entender 

103.95 pois quando se identifica o sujeito como a sociedade então fala de todos os que a compõe 

menos a articulista da mensagem larissa deu bola fora pois tenta generalizar para destacar 

sua diferença ideológica em relação a mensagem 

94.13 simplesmente sensacional chega de comerciais machistas e disso que estamos precisando 

empresas de tal porte passando em suas campanhas apoio a inclusão racial 

 

O próximo passo foi realizar uma Análise Fatorial de Correspondência (AFC) com os 

textos coletados durante toda a pesquisa, para visualizar graficamente as cinco categorias 

apresentadas e de que forma elas se relacionam, como pode ser constatado na Figura 3. As 

classes 2 e 4, em azul e cinza, respectivamente, encontram-se organizadas no lado esquerdo 

da tabela, indicando um forte relacionamento entre elas. Já as classes 1 (vermelho), 3 (verde) 

e 5 (roxa) ocuparam o lado direito da tabela, com os termos se apresentando fortemente 
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interligados e misturados reforçando a relação entre as categorias.  

 

Figura 3. Análise Fatorial de Correspondência 

 
 

Em seguida, realizou-se uma Análise de Similitude, com a finalidade de analisar a 

relação e/ou a conexão entre as palavras. O resultado apresentou quatro agrupamentos de 

palavras, centralizados pelas palavras não, skol, milho e cerveja. 

O termo “não” é o mais central na imagem e aparece ligado a duas situações 

específicas dos comentários, a primeira é a questão da marca não focar na mulher como 

objeto sexual e também as críticas dos consumidores em relação a empresa não mostrar o 

mesmo cuidado com a qualidade e sabor do produto. 

A ligação do “não” com os demais termos (milho, cerveja e skol) mostra o esforço da 

marca de negar a má qualidade dos materiais e de tentar colocar a cerveja numa posição de 

destaque respondendo às críticas de alguns usuários da rede social, buscando uma relação 
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próxima com seu consumidor. 

 

Figura 4: Análise de similitude 

  

 

5 CONCLUSÃO 

A campanha Skolors lançada pela Skol por meio de um vídeo que apresenta uma 

coleção de latas com as cores das peles que representam as etnias do Brasil pode ser 

considerada uma estratégia de sucesso, tanto pelo alcance, no dia da submissão deste artigo 

(04/05/2017) o vídeo já contava com mais de 21 mil compartilhamentos e mais de 5,4 milhões 

de visualizações; como pela temática defendida na campanha, que valoriza a diversidade e 
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não trata a mulher com um objeto sexual. 

Sendo considerada uma campanha de grande alcance midiático, as interações entre a 

fanpage da Skol e os seus usuários apresentaram-se centralizadas na própria página 

(egocêntrica), que recebeu muitos comentários dos internautas e demonstrou a preocupação 

na busca por respondê-los em tempo hábil. 

Nas análises textuais foi possível encontrar duas grandes temáticas abordadas nos 

comentários, sendo a primeira constituída pelas categorias 1 (Na lata), 3 (Propaganda) e 5 

(Étnico-racial), que estimam a campanha publicitária por meio das cores das latas que 

buscam valorizar a diversidade étnico-racial no Brasil; e a segunda temática em que a marca 

se apresenta como uma cerveja (Categoria 2) preocupada com a qualidade dos materiais 

(Categoria 4) usados na produção do seu produto, com o intuito de mostrar que a empresa se 

apresenta socialmente responsável pelo seu conteúdo midiático assim como com a qualidade 

do produto. 

A Skol trabalhou em sua campanha o despertar do sentimento entre marca e 

consumidor, a busca por abordar causas sociais para que eles se sentissem parte e associassem 

o produto da empresa a algo responsável socialmente por mudanças e por defesa desse tipo de 

causa. Os resultados refletiram no capital social gerado por meio das interações entre 

usuários, marca e pela repercussão da Campanha, houve sim um levantamento de discussões 

proporcionado pela estratégia da empresa. 
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