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RESUMO 

 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso visa apresentar um plano de marketing 

ambiental para a marca de cerveja Skol veiculada no carnaval, ocasião em que a Skol é 

umas das maiores patrocinadoras oficiais da festa popular.  

O objetivo é trazer novas formas de abordagens ainda inexploradas por uma marca 

conceitualmente conhecida por inovar em seus produtos e campanhas comunicacionais 

e aproveitar a visibilidade proporcionada pelo carnaval.  

Além disso, um ponto crítico do carnaval de rua é o lixo gerado por embalagens de lata 

de bebidas comercializadas que podem ser recicladas mas costumam indo parar no lixo 

comum ou no fundo do mar. Isso abre uma frente de oportunidades ainda inexplorada 

por iniciativas públicas e privadas que conversam inteiramente com o produto da Skol, 

que comercializa sua cerveja durante o carnaval em latas de alumínio e, por tanto, torna-

se grande contribuinte para a geração e acumulo de lixo. 

Dessa forma, esse plano de marketing tem como finalidade explorar as potencialidades 

do Marketing Social que propõe construção e fortificação da marca através de iniciativas 

sociais que gerem algum retorno para a sociedade e que, no final de tudo, acabam 

incentivando as vendas.  

O plano em si consiste em utilizar e explorar ferramentas de comunicação integrada de 

marketing alinhadas à marketing ambiental para formular uma estratégia o mais completa 

possível e atingir o público-alvo da cerveja Skol, objetivando principalmente awareness 

(conhecimento de marca), incremento de vendas e benefícios sociais aos consumidores.   

 

Palavras-chaves: Plano de Marketing. Skol. Ecologia. Ambiental. Carnaval. Marketing. 

Marca. Cerveja. Comunicação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

ABSTRACT 

 
 

The former Course Conclusion Project aims to introduce a environmental marketing plan 

to the famous beer brand Skol to be used in the carnival season, occasion where Skol is 

one of the biggest sponsors. 

The project goal is bring new approaches that are not yet completely explored by a famous 

brand conceptual known for innovate in its products and campaigns, as well as take 

advantages of the visibility that carnival can offer.  

Furthermore, a critical issue of carnival is the street garbage provoked by beverages cans 

commercialized during this period, that can be recycled however end up on ordinary trash 

or in the seabed. These factors brings unexplored opportunities by public and private 

initiatives that are entirely linked with Skol’s product, since they commercialize beers 

during the carnival in aluminum cans consequently being a major contributor for the 

accumulation and generation of trash.  

In this way, this marketing plan intents to use advantages of Social Marketing potentialities 

that tender built and fortify the brand by the use of social initiatives that produces some 

return to society and that end up boosting sales as well.  

The plan itself consists in use and explore integrated marketing communications tools 

align to environmental marketing to formulate a complete strategy and reach Skol’s target 

public, mainly aiming brand awareness, sales increase and social benefits to the 

consumers.  

 

Keywords: Marketing Plan. Skol. Ecology. Environmental. Carnival. Marketing. Brand. 

Beer. Communication.    
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1 INTRODUÇÃO 

 
A cerveja Skol é uma marca pertencente a cervejaria dinamarquesa Calsberg, trazida ao 

Brasil em 1967 e sendo fabricada, inicialmente, pela cervejaria Rio Claro, sendo, 

posteriormente, adquirida pela cervejaria Brahma em 1967 (AMBEV, 2016), que passa a 

possuir a exclusividade sobre comercialização da marca e do produto no Brasil. 

 

Em 1999 a Brahma anuncia a compra da Companhia Antarctica Paulista, fabricante da 

segunda cerveja mais vendida, até então, e formam assim a Companhia de Bebidas da 

América (AMBEV). Ainda nesse período, o mercado brasileiro de cerveja era divido, 

principalmente, entre Brahma e Antarctica sendo coadjuvado pelo Skol, que cumpria o 

papel de aumentar portfólio de rótulos como uma marca de experimentos para a Ambev. 

Era uma cerveja que permitia que a companhia lançasse e propusesse inovações sem 

se arriscar muito e, dessa forma, entender melhor as demandas do mercado e dos 

consumidores.  

 

Como as cervejas Brahma e Antarctica já estavam estabelecidas no mercado, a Ambev 

tomou a decisão de investir fortemente em campanhas de marketing para fazer crescer 

a Skol como marca. Os esforços em criar uma comunicação inovadora e exclusiva 

renderam frutos à cervejaria, isso porque a marca conseguiu despertar um tipo de 

consumidor potencial e fincar toda sua linha comunicacional para conversar com esse 

tipo de público: o jovem. 

 

Como produto, a Skol descreve-se como uma cerveja do estilo Pilsen, que pertence à 

família de cervejas Lager, caracterizadas como cervejas de baixa fermentação, o que as 

torna cervejas mais leves e menos alcóolicas (QUEIROZ, 2016). As cervejas do estilo 

Pilsen são ainda mais leves, translúcidas, claras e de espuma cremosa, devido ao uso 

de ingredientes como milho e arroz, ou seja, são cervejas consideradas mais fáceis de 

beber em quantidade, pois não são muito encorpadas, nem muito alcóolicas e nem 

extremamente amargas.  
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Entender a cerveja Skol como produto é importante para poder falar dela como marca. O 

estilo da cerveja acaba definindo o seu consumidor/público alvo e também as suas 

ocasiões de consumo principais, e esses são dois fatores muito importantes para definir 

a linha comunicacional da marca.  

  

A evolução na campanha de comunicação e marketing da Skol é um verdadeiro case de 

sucesso pois revela que a marca conseguiu entender e dialogar com seu público, 

preenchendo as necessidades dos receptores e consumidores da forma como eles 

demandavam.  

 

O grande primeiro e memorável slogan da Skol foi “A Cerveja que desce redondo”, 

fazendo alusão a drinkability (facilidade de beber) do produto, ou seja, era uma cerveja 

fácil de ser consumida graças a sua leveza e refrescância. Esse slogan abriu frentes para 

explorar diversos posicionamentos que acompanhavam as tendências de mercado ao 

longo dos anos, como podemos entender melhor na linha do tempo de slogans abaixo:  

 

 

 

 

É possível identificar que a Skol vem mantendo o core do seu slogan, o uso do termo 

redondo, apenas se adaptando às novas tendências dos consumidores em cada nova 

campanha que lançava. Isso permitiu que a marca estivesse sempre dialogando com 

jovens, que são o perfil de consumidores mais instáveis, pois estão sempre aderindo à 

novas tendências. 
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Outra mudança interessante indicada pela evolução nas campanhas é que elas foram 

deixando de falar aos poucos do produto em si e passando a falar cada vez mais de um 

comportamento. Isso indica que a partir do momento que a bebida caiu no gosto do 

consumidor e se estabilizou como produto, ou seja, que as pessoas entendiam a Skol 

como uma cerveja e não era mais necessário reafirmar isso, a marca teve que achar 

outro foco de interesse que continuasse a tornar sua cerveja desejável e foi então que se 

deixou de vender um produto e passou a se vender um estilo de vida.  

 

A Skol passou a quere se torna um símbolo e sinônimo de diversão, alegria, reunião com 

amigos, churrasco, festa, música e qualquer outra atividade ou ocasião que unisse e 

atraísse os jovens, levando ao consumo de cerveja. A marca descobriu que precisava 

entender onde os seus consumidores estavam para que pudesse estar presente com 

eles. E foi então que a Skol passou a mapear as maiores ocasiões de consumo e 

patrocinar grandes eventos ao redor de todo o Brasil, incluindo, claro, o carnaval. 

 

Essa contextualização é importante para entender o posicionamento atual da marca e 

para projetar estratégias futuras. Atualmente, a Skol está presente em diversas cidades 

no Brasil como a cerveja patrocinadora oficial do carnaval, incluindo o carnaval de 

Salvador, considerado a maior festa popular do Brasil. Além disso, de dois anos para cá 

a marca passou por intensas reformulações de posicionamento comunicacional e 

entendeu que, para continuar dialogando com os jovens, não era suficiente falar apenas 

de diversão e festa, era necessário se reciclar mais uma vez e pisar em um novo e 

delicado terreno onde se discute abertamente todos os tipos de assunto: orientação 

sexual, feminismo, etnia, direitos humanos e tudo mais que possa causar diferenciações. 

 

Os jovens de hoje passaram não só a defender as diferenças como também a desejá-

las. Além disso, o contexto social moderno, em que as vidas e comportamentos se 

tornaram verdadeiros livros abertos com as redes sociais e onde é tão fácil falar sobre 

tudo, a qualquer momento, com enorme alcance, as discussões que antes eram 

realizadas em uma mesa de bar ou roda de conversa entre amigos, hoje são realizadas 
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através de posts, curtidas, comentários e compartilhamentos. Se auto expressar nunca 

foi tão democrático e acessível.  

 

Para a Skol continuar se comunicando com esse público ela precisa falar a sua língua e 

linguagem, sem deixar de estar presente nas principais ocasiões de consumo. E foi isso 

que levou a marca a criar campanhas, ações e inovações que se aventurassem em 

temáticas antes consideradas tabus e ainda pouco levantadas por outras marcas.  

 

Tudo isso me fez caminhar para o produto apresentado nesse memorial, que é resultado 

de três fatores principais: 

1. O novo posicionamento comunicacional da Skol para continuar dialogando com 

jovens; 

 

2. A plataforma de carnaval já existente e atualmente pertencente à Skol (como 

patrocinadora) e que é foco central das campanhas de verão e principal ocasião 

de consumo da marca, consequência da atuação situação do mercado de cerveja; 

 

 

3. O potencial de explorar e trazer com pioneirismo, dentro do universo de marcas 

de cerveja, o aspecto ambiental para dentro de uma campanha que já toca, hoje 

em dia, em discussões sociais fomentadas.  

 

A Skol já se posicionou no mercado como uma marca pioneira e isso oferece a ela uma 

minimização de risco caso uma campanha não converta em sucesso, pois como eles 

estão mudando sua linha comunicacional constantemente em um curto período de 

tempo, o que não funciona é muita mais fácil de ser descartado, readaptado e esquecido.  

 

Por tanto, o objetivo principal do produto é mostrar que é possível convergir marketing 

ambiental, cerveja e carnaval, utilizando diversas ferramentas de marketing e criando um 

plano estratégico completo que fortaleça a marca, trazendo benefícios para a sociedade 

e inovações no mercado comunicacional das cervejas. 
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1 SOBRE A SKOL 

 

1.2  HISTÓRIA DA MARCA 
 

Contrário ao que muitos pensam, a Skol não é uma marca originalmente brasileira. A 

cervejaria surgiu em 1964, na Europa e mesmo hoje é uma cerveja pertencente a 

cervejaria dinamarquesa Calsberg, que a comercializa no velho continente, embora a 

marca e a cerveja em si sejam muito diferentes da comercializada aqui no Brasil.  

 

Pouco tempo depois, em 1967, a Skol chegou ao mercado brasileiro fabricada pela 

cervejaria Rio Claro, a mesma que fabricava a tradicional cerveja Caracu (SKOL, 2006), 

e logo em seguida foi adquirida pela já consolidada cervejaria Brahma, com o intuito de 

aumentar o portfólio e diversificar o mercado das cervejas.  

 

Até então, a Brahma e a Antarctica disputavam acirradamente um mercado cervejeiro 

que oferecia poucas opções para o consumidor e que era extremamente bipolarizado. 

Até que, em 1999, a Brahma compra a Antartica em uma das maiores transações do 

mercado de negócios brasileiros e surge, então, a Ambev.  

 

Mas antes mesmo da Ambev existir, a Skol já era uma marca símbolo de inovação, era 

através dela que a, até então, companhia Brahma se permitia ousar e testar inovações 

no mercado, lançar novas linhas, embalagens, produtos, novas formas de comunicação, 

dentre outros. Essa tendência se fortificou após a fundação da Ambev, onde a Skol era 

inicialmente a terceira marca de cerveja mais vendida no Brasil, o que permitia mais 

liberdade para testes, erros e acertos no mercado.  

 

A partir da década de 90, a Skol passou a receber grandes investimentos em marketing 

e autonomia suficiente para se desvincular completamente da marca comercializada na 

Europa e criar uma identidade própria. Foi quando criou um slogan fortificado - Desce 

redondo -, e repaginou sua logomarca - passando a inserir a famosa seta redonda no 
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nome -, objetivando compor uma cerveja fácil e agradável de beber para pessoas jovens 

em momentos alegres e descontraídos.  

 
 

2.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

Mas a grande aposta - e acerto - da marca foi concentrar-se em investir no marketing de 

relacionamento, ou seja, em criar uma relação com seus consumidores que não é 

exclusivamente definida pelo ato de consumir, mas também pela identificação do 

consumidor com o produto.  

 

Esse tipo de marketing é uma resposta direta à necessidade de criar algum tipo de 

customização para a comunicação em massa, dado a tendência citada por Royer (2009) 

de que o marketing passou a ser mais qualitativo e menos quantitativo e que isso exigia 

a construção de um diálogo interativo com o cliente. Ou seja, era necessário criar uma 

nova estratégia que respondesse às mudanças comportamentais do consumidor, 

resultado da maior segmentação de canais de comunicação (a exemplo da internet) e de 

nichos. 

 

Dessa forma surge o marketing de relacionamento, que é definido por Parvatiyar & Sheth 

(2000) como um processo contínuo de comprometimento em atividades e programas 

cooperativos e colaborativos com os consumidores imediatos ou finais com o objetivo de 

criar ou aperfeiçoar mútuo valor econômico e custo reduzido. Ou seja, é uma estratégia 

que cria um relacionamento customizado que por consequência agrega valor a um 

produto por ter construído uma identificação com o consumidor.  

 

Esse tipo de estratégia é definido por Gummersson (2010) pelos relacionamentos, redes 

e interações, onde se entende que “conjuntos de relacionamentos de muitas partes, 

podem se transformar em modelos extremamente complexos”. Isso implica dizer que as 

marcas se interessam muito mais em criar uma rede de receptores, que são também em 

maioria consumidores, que amplifique sua comunicação e crie relacionamentos mais 
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complexos do que apenas um modelo de comunicação simples de massa de estímulo à 

compra.   

 

Esse tipo de estratégia havia sido enquadrado por Kotler e Keller (2006) como Marketing 

Interativo, onde os canais eletrônicos tornam-se um ativo importante para reconfigurar o 

fluxo comunicacional. Nesse novo fluxo a mensagem parte muito mais do 

cliente/consumidor do que da pelas empresas e seus representantes, ou seja, a 

mensagem passa a ser consequência de uma demanda dos consumidores.  

 

“As empresas e seus representantes são mantidos à distância até 

que o cliente os convide a participar da troca de informações. 

Mesmo depois de os profissionais de marketing entrarem no 

processo, são os clientes que ditam as regras e se isolam [...]. São 

eles que definem quais informações necessitam, em que ofertas 

estão interessados e que preços estão dispostos a pagar”. 

(KOTLER E KELLER, 2006, p. 614) 

 

A Skol buscou construir campanhas em que muito mais do que apenas influenciar o ato 

de compra em si, intencionava instigar seus consumidores à almejarem ou seguirem um 

estilo de vida em comum, onde a sua cerveja tinha um papel fundamental de possibilitar 

que esse desejo fosse completo e de ser a que melhor iria proporcionar tal experiência. 

A marca deixou de vender só cervejas, ela buscava vender momentos e ocasiões que 

levassem as pessoas a consumir e isso era feito através de estratégias de marketing de 

relacionamento, criando campanhas e ações para construir redes personalizadas e 

interativas de consumidores.  

 

A Skol passou a inovar nas ferramentas de marketing desde que entendeu as plataformas 

em que queria atuar. Eles entenderam, por exemplo, que para falar com o público jovem 

era necessário investir em ocasiões que incentivam o consumo de cerveja, como eventos 

com música, festas, churrasco, praia e carnaval. Em outras palavras, como descreveu 

Trindade e Souza (2014), as ações da marca Skol baseiam-se essencialmente em um 
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arquétipo de Bobo da Corte, que representa a diversão, com a oferta de alegria e 

descontração.  

 

Dessa forma, surgiram ações de marketing no mercado que não eram antes exploradas 

por marcas de cerveja, como utilizar a prática de Naming Rights (Direito de Nome) para 

comprar ou patrocinar eventos de grande porte carregando o nome da marca, a exemplo 

do Skol Rock, festival que aconteceu entre 1994 e 1996 reunindo grandes atrações do 

rock nacional e internacional, e o evento de música eletrônica Skol Beats, que teve a 

primeira edição em 2000 e foi o primeiro festival de música eletrônica no Brasil que  trazia 

artistas famosos do cenário.  

 

Além disso, buscaram criar outras ferramentas pioneiras e interativas que se 

enquadrassem na plataforma e na proposta da marca, como o S.A.C, Serviço de 

Atendimento ao Churrasqueiro, uma plataforma online, criada em 2012, que reunia dicas 

e respostas para auxiliar na organização de um churrasco. Ou até mesmo a parceria com 

a Consul, empresa brasileira de eletrodomésticos, para desenvolver, em 2014, uma 

geladeira específica para manter a temperatura ideal das cervejas, que era inteiramente 

personalizada com a identidade visual da Skol. Este último é um típico caso de Co-

Branding, estratégia onde duas marcas se unem para lançar um produto que, de alguma 

forma, converse com ambos os consumidores targets.   

 

E, assim, foi se tornando um produto consolidado no mercado brasileiro, até que, em 

2002, se tornou a marca de cerveja número 1 em vendas do Brasil, posto que exerce até 

os dias de hoje. A partir de 2012, passou também a integrar o ranking da Euromonitor 

das cervejas mais vendidas no mundo e alcançou, em 2015, a posição número 5 

(DEARO, 2016). Em 2017 a Skol ocupou pelo quinto ano consecutivo o primeiro lugar do 

ranking da BrandZ que elege as marcas mais valiosas do Brasil (EXAME, 2017).  

 

Essas conquistas se deram, principalmente, porque a Skol soube se conceitualizar como 

uma marca inovadora, que buscou se adaptar às diversas fases e demandas do mercado 

e do consumidor jovem. Isso não só no estilo de comunicação que construiu, mas em 
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todos os produtos desenvolvidos e na própria evolução da bebida em si, que defende e 

preserva o selo de uma cerveja com drinkability, ou seja, fácil de beber, uma bebida que 

seja leve e refrescante, teoricamente perfeita para o clima do Brasil, suficiente para beber 

durante um longo período de tempo e ser uma opção para as mais diversas 

possibilidades de consumo.  

 

Além disso, a Skol soube acompanhar também as tendências de mercado, buscando 

falar e criar um relacionamento sólido com o seu público-alvo. Quando enxergou uma 

tendência forte dos jovens para definir o mercado de cerveja, investiu massivamente em 

ferramentas de comunicações que dialogassem com eles.  

 

2.3 EVOLUÇÃO DAS CAMPANHAS 

 

Durante alguns anos, sua comunicação foi voltada para homens, que, até então, eram 

um público decisivo na parcela de consumidores de cerveja. Para isso, usavam sempre 

uma narrativa masculina, incluindo voz e poder de fala, e encontravam formas de incluir 

uma figura feminina em todos os seus comerciais e materiais de divulgação, sempre 

explorando ao máximo suas sexualidades enquanto elas representavam um papel 

sensual de servir a cerveja aos homens. Essas mulheres raramente estavam 

ambientadas nas mesas de bar ou em rodas de conversa consumindo a cerveja.  

 

Além disso, as mensagens passadas pelas campanhas eram mais voltadas para a 

experiências cervejeira, ou seja, vendia-se a marca pelo produto que era, uma cerveja 

que unia as pessoas ao consumi-las. O intuito era fazer o consumidor e receptor da 

mensagem pensar que era consumindo uma cerveja fácil de beber que as pessoas se 

uniam e que isso, consequentemente, tornava as situações mais divertidas.  

 

Ao acompanhar as mudanças de posicionamento nas campanhas comunicacionais da 

Skol, fica claro perceber que se deixou de falar de cerveja e passou-se a falar de uma 

filosofia de vida e isso é resultado de dois fatores principais: 
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1. Mudança de comportamento do público/consumidor alvo: A Skol concentra sua 

linha comunicacional nos jovens que, segundo apontam os estudos da Box 1824, 

seriam o centro da pirâmide de influência de consumo etário. Sendo mais 

específicos, eles acreditam que a parcela da população que dita o comportamento 

global encontra-se na faixa dos 18 a 24 anos (CASTRO, 2015). Acontece que esse 

é o nicho de consumidores mais inconstante e difícil de acompanhar, já que é uma 

faixa etária de curto período (apenas 6 anos). Isso quer dizer que manter um 

diálogo com jovens é um grande desafio, já que eles estão em constante mudança 

de linguagem, necessidades, aspirações e comportamentos. Em termos práticos, 

os jovens que antes achavam que cerveja era coisa de homem e sinônimo de 

diversão, bar e festa, hoje querem conversar sobre homossexualidade, 

empoderamento feminino, transgênero, igualdade racial e direito humanos.  

 

2. Awareness: Esse termo no contexto dos estudos de marketing faz referências à   

consciência e conhecimento que as pessoas têm de uma marca e acaba sendo o 

objetivo de qualquer business hoje em dia. Quanto mais conhecimento as pessoas 

tem de um produto, mais irrelevante torna-se falar continuamente sobre ele. 

Trazendo para o contexto da Skol, a grande maioria das pessoas já sabem que se 

trata de uma marca de cerveja, ela já se estabeleceu como produto no mercado. 

Para a marca isso é ótimo por um lado, pois o seu produto é popular e difundido, 

por outro lado traz novos desafios para o campo da comunicação: como continuar 

vendendo e falando da marca sem mais falar do seu produto, já que as pessoas 

já o conhecem, o consomem e, agora, esperam por novidades? 

 

Esses dois fatores fizeram com que a Skol, sabiamente, surfasse na onda das novas 

tendências e abordassem em suas mensagens assuntos que falavam muito mais de 

estilos de vida e comportamento, do que da cerveja em si, já que isso todas as pessoas 

conhecem. Isso fica muito claro quando comparamos o slogan mais antigo e mais recente 

da marca, “A cerveja que desce redondo” e “No verão, tá redondo, tá junto”, 

consecutivamente. Antes se falava de cerveja, de suas qualidades e da ação de beber 



20 
 

em si. Hoje se fala de ocasião de consumo (verão), de unir as pessoas por suas 

diferenças e singularidades e que isso é que nos torna “redondos”. Esse novo 

posicionamento fica claro nas imagens abaixo que fazem parte da linha midiática da 

campanha que leva o slogan mais atual: 

 

 

 

Imagem 1: Mídas da campanha da Skol de 2017/2018 

  

Voltando às análises de mercado, está cada vez mais claro que as tendências e os 

números têm mudado e o papel da mulher tem sido cada vez mais ativo em procurar 

igualdade na sociedade como um todo, inclusive nas estatísticas de consumo de cerveja. 

Em pesquisa realizada pela Latin Panel, em 2009, 41% das mulheres apontaram a 

cerveja como bebida alcoólica preferida, um salto de 9% a mais do que no ano anterior 

(CERVESIA, 2009).  

 

Esses dados possivelmente foram motivadores para a Skol lançar ainda em 2017, no dia 

da Mulher (8 de março), a campanha Reposter¹, onde seis ilustradoras engajadas em 

questões feministas foram convidadas para repaginar antigos cartazes usados pela 

marca que usavam os corpos femininos de forma sexualizada como chamarizes. O 

resultado foram novos pôsteres que modificavam o papel da mulher, valorizando outros 

detalhes e mostrando-as pela visão das próprias mulheres. O trabalho final foi compilado 

em um vídeo que só no Facebook coleciona quase 8 milhões de visualizações e quase 

60 mil compartilhamentos.  

 

_________________________________________________ 

¹ Vídeo da Campanha Reposter está disponível no YouTube no seguinte endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=g_8fnMtbdso&t=1s 
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Enxergando não só isso, como também o fato de que discussões sociais estão ganhando  

poder e espaço (especialmente no mundo das redes sociais), a Skol vêm de 2016 para 

cá investindo em estratégias que representem seus slogans mais atuais como “Redondo 

é sair do seu quadrado”. A marca passou a falar de diferenças, convocar as pessoas a 

serem diferentes e afirmando que isso é o que acontece quando você bebe Skol, ou seja, 

quando você compra esse produto, você não compra um rótulo de cerveja, você compra 

um rótulo de originalidade. Isso foi ficando muito perceptivo nas mídias rodadas pela 

marca, com comerciais incentivando pessoas a conversarem com quem tem opiniões 

diferentes ou criando latas com edições especiais trazendo as cores da pele (Latas da 

Skolors) ou um design específico para a parada LGBT trazendo sua famosa seta nas 

cores do arco-íris (máxima representação do universo LGBT).  

 

 

 

Imagem 2 (esquerda): Latas decoradas da Skol para ação na Parada Gay / Imagem 3 (direita): Latas 

decoradas da Skol nas cores da pele para campanha Skolors 

 

Ainda trazendo exemplos práticos, em 2017 a marca lançou uma ação de guerrilha que 

deixa muito claro seu atual posicionamento. Instalou no centro da cidade do Rio de 

Janeiro (RJ) uma máquina que convocava as pessoas para beber uma Skol caso 

respondesse algumas perguntas consideradas polêmicas como “Existe amizade entre 

homem e mulher?” e “Transar no primeiro encontro?”. Logo em seguida o participante 

tinha que convidar alguém para responder a mesma pergunta e assim geravam-se 

debates entre pessoas diferentes sobre assuntos tabus.  
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A ação também rendeu um vídeo² que conta com quase 3 milhões de visualizações no 

YouTube de nome “Vídeo Experimento”, que reforça a fala de que a Skol é uma marca 

que provoca debates importantes e que propõe unir pessoas diferentes através do 

consumo de cerveja para que se converse sobre tudo, sem barreiras para a auto 

expressão. Ou seja, é a marca que une através das diferenças.  

 

Segundo os estudos de Dias (2010) o valor percebido que o consumidor tem em relação 

a uma marca e sua intensidade, determina o nível de lealdade e identificação dele com a 

empresa. Isso nos faz identificar alguns pontos muito fortes nos objetivos e meios da 

Skol. É uma marca de perfil inovador, forte o suficiente para ter a possibilidade de testar  

 

novidades e errar sem grandes riscos de impactos negativos, que tem um público alvo, 

bem como um slogan e uma identidade visual já definidos, fixos e conhecidos no 

mercado e que buscam acompanhar fielmente as tendências de consumo para poder 

criar uma comunicação certeira que esteja presente no máximo de ocasiões possíveis, 

além de engajar consumidores fiéis.  

 

Um bom exemplo desse alinhamento com as demandas do consumidor foi o lançamento 

da cerveja Skol Ultra, uma cerveja mais leve e reduzida em calorias, como uma resposta 

direta à tendência “Fit” dos consumidores, que começaram a pedir por produtos menos 

calórico e “pesados” a fim de se manterem na busca por um estilo de vida saudável e de 

um corpo bonito.  

 

Além disso, podemos entender a forma como a marca vem buscando se posicionar mais 

ativamente e falar abertamente sobre tabus - como etnia, orientação sexual e feminismo 

- como uma forma de se adaptar à tendência dos jovens em querer debater de forma 

mais ampla sobre qualquer assunto e de se auto expressarem de maneira mais liberal.  

 

_________________________________________________ 

²
O Vídeo Experimento está disponível no YouTube no seguinte endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGAcOyd97Gs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGAcOyd97Gs
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Tudo isso pode ser visto como implicância do avanço da relevância das redes sociais 

para as pessoas como um canal rápido e interativo de comunicação e relacionamento.  

 

Essas características são extremamente importantes para entender porque ela tem 

potencial necessário para ser a primeira marca de cerveja do Brasil a construir uma 

estratégia baseada no marketing ambiental já que a noção de “consumo consciente” vem 

crescendo entre os jovens, público alvo da Skol, e a marca têm a seu favor o pioneirismo 

nas abordagens comunicacionais, o que dá a ela poder de fala, além de uma rede 

comunicacional já solidificada e confiável. 

 

3. ESTUDO DE MERCADO 

 

3.1 MERCADO DA CERVEJA NO BRASIL 

 

Para entender o mercado cervejeiro no Brasil é importante, antes, traçar o caminho que 

percorreu a bebida no país para torná-lo hoje o terceiro maior mercado consumidor de 

cerveja em nível mundial (VANINI, 2016).  

 

Acredita-se que a cerveja chegou inicialmente ao Brasil sendo contrabandeada por 

Holandeses, mas, somente com a vinda da família real, em 1808 ela passou a ser 

oficialmente importada da Europa, em especial, da Inglaterra (COUTINHO, 2018).  

 

Considera que a primeira cervejaria brasileira tenha sido fundada em 1853 e de lá para 

cá o mercado brasileiro se expandiu, tendo incorporado diversos estilos e marcas, mas, 

ainda assim, mantendo maior parcela de consumo em marcas nacionais de cervejas 

estilo Pilsen (leves e claras) como a Brahma, Antarctica, Skol, Itaipava e Schin. E foi 

dessa forma que o Brasil consolidou um gigante mercado para cerveja que movimenta 

R$74 bilhões anuais e responde por 1,6% do PIB nacional, segundo dados da Fundação 

Getúlio Vargas para a Associação Brasileira da Industria da Cerveja (Cerv Brasil) em 

2016 (VANINI, 2016). 
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3.1.1 Mercado Alvo da Skol 

 

A definição de público alvo da Skol aparenta ter sido muito mais consequência de um gap 

existente no mercado, do que uma reação à pesquisas e estudos de consumo. Ou seja, 

fazendo uma análise do posicionamento da cervejaria, ficamos mais inclinados a concluir 

que a Skol definiu os consumidores jovens como target muito mais porque não existia 

uma cerveja no mercado que conversasse diretamente com esse cluster (grupo) do que 

pelo fator de serem os jovens que mais consomem essa cerveja. A estratégia foi voltada 

para suprir uma demanda do mercado em diferenciação comunicacional, ou seja, para 

se apropriar de um tipo de consumidor potencial. 

 

A idade do consumidor é um ponto chave para entender o mercado. Levando em conta 

que os maiores consumidores de álcool estão na faixa dos 25 a 39 anos (28,5%), 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, e que 

cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil, originando-se dela 60% do álcool 

consumido, segundo dados divulgados em 2016 pela Organização Mundial de Saúde 

(BRITO, 2014), entendemos que os jovens são consumidores chaves. 

  

Migrando para o fator geográfico, entendemos que a região onde o consumidor vive pode 

influenciar desde por conta da renda per capta até a intervenção do clima. De acordo 

com dados divulgados pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) em 2014, as três cidades que mais consomem cerveja consecutivamente são 

Salvador, Recife e Fortaleza, todas localizadas no Nordeste, região mais quente do 

Brasil, que é, inclusive, a região que lidera a preferência por cerveja segundo pesquisa 

de 2014 do IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística). Isso nos leva a 

crer que o clima quente pode ser um fator diferencial na hora de consumir cerveja, onde 

temperaturas mais altas induzem à um incremento de volume consumido. 

 

Por tanto, quando se fala de suas estratégias de marketing, percebemos que a Skol mira 

em atingir um público jovem e diversificado, tentando sempre trazer uma campanha 
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genérica, que seja compreendida em qualquer parte do Brasil, por qualquer linguajar, 

exceto por campanhas pontuais voltadas para eventos regionais, como São João, por 

exemplo. Dessa forma, a marca provavelmente tenta conversar com a maior quantidade 

de consumidores possíveis que se encontram na faixa dos 20 a 40 anos e que preferem 

beber mais a beber bem, ou seja, que colocam o fator quantitativo a frente do qualitativo. 

 

3.3 EVOLUÇÃO DO MERCADO 

 

Estudiosos do marketing que tentam entender a evolução do mercado cervejeiro, 

identificam que existe uma tendência de segmentação no mercado que é influenciado 

por diversos fatores como renda, idade e localização geográfica da população. Ou seja, 

ao ponto que o país vai evoluindo e se reconfigurando, o mercado de cervejas vai se 

diversificando, abrindo espaço para as cervejas premium e craft (artesanais) e saindo de 

uma monopolização estabelecida pelas cervejas mainstream (mais comuns e populares).  

 

O mercado de cerveja acompanha diretamente o desenvolvimento de um país. Quanto 

mais desenvolvido, maior será o interesse e disponibilidade econômica para 

experimentar produtos novos e mais caros e mais o consumidor irá exigir diversidade e 

diferenciações que indiquem aumento da qualidade. Ao mesmo tempo, isso demanda 

que o mercado ofereça cada vez mais diversidades de produtos que instiguem os 

consumidores a entender mais de cerveja e, para isso, eles precisam experimentar cada 

vez mais tipos e estilos.  

 

A Skol é uma cerveja Pilsen considerada fácil de beber e que baseia seu sucesso em 

quantidade muito mais do que qualidade, ou seja, o objetivo da Skol foi e continua sendo 

muito mais incremento de volume do que proporcionar diferenciações nas experiências 

cervejeiras.   

 

Essas estratégias podem ser vistas como um resultado do que identificou Urdan e Urdan 

(2001) em sua pesquisa que apontou que os consumidores não conseguem distinguir 

com segurança as marcas de cerveja a partir de um teste cego e isso significa em dizer 
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que percepção da marca (atributo extrínseco) tem mais influência do que o sabor (atributo 

intrínseco) na formação da preferência de marca do consumo de cerveja (DIAS, 2010).  

 

Mas esse fator não significa que a marca não vai abrir as portas da comunicação para 

conversas com outros tipos de público. A Skol, por exemplo, já criou campanhas para 

falar com o público mais velho, como em 1998 com o comercial dos Idosos Roqueiros 

para divulgar o Skol Rock e campanha de 2017 que dizia “Cabeça jovem combina com 

qualquer corpo, mesmo que ela esteja cheia de cabelos brancos”. 

 

Todas essas abordagens são sinais do poder de adaptação que a marca mantém, que 

mostram como ela tende a se apropriar das tendências de mercado e manter-se à frente 

das concorrentes na comunicação para conservar seu selo de pioneirismo e inovação.  

 

Porém, esses fatores de mudança no cenário das cervejas vão, ao mesmo tempo, 

limitando cada vez mais as cervejas mainstream, como é o caso da Skol, a se restringirem 

a ocasiões de consumos voltados para o consumo quantitativo. Isso implica dizer, em 

termo práticos, que hoje a Skol tem mais dificuldade em chegar em certas ocasiões de 

consumo, como eventos gastronômicos, feiras cervejeiras, restaurantes, competições 

esportivas e eventos premium, pois já existem cervejas com linhas comunicacionais que 

dialogam diretamente com essas plataformas e entreguem as experiências propostas. 

 

Juntamente com as ocasiões, restringe-se também o tipo de consumidor, já que hoje o 

mercado já apresenta portfólio, preço e disponibilidade de produto o suficiente para que 

os consumidores experimentem cada vez mais diversidades de cerveja e, uma vez 

alcançando o patamar de premium, dificilmente o consumidor vai querer voltar a estar no 

mainstream. 

 

Todas essas mudanças trazem a importância da Skol continuar conversando com o 

carnaval, já que é um evento grande, popular e democrático, acessível a todos os tipos 

de pessoas, onde o consumo é muito mais quantitativo, ou seja, os consumidores estão 

menos preocupados com que cerveja vão beber e mais com quantas vão beber. Além de 
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que, o carnaval conversa diretamente com o que a Skol se esforça para comunicar ao 

longo dos anos, uma cerveja leve, fácil de beber, refrescante, ideal para o calor e para 

consumir com amigos.  

 

3.3 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Hoje a Skol pertence à companhia Ambev que é conhecida no mercado por suas 

estratégias agressivas de combate à concorrência, um assunto levado à serio 

internamente. Por esse motivo, para entender posicionamentos anteriores e futuros da 

Skol é importante entender sua concorrência. 

 

O grande volume de vendas de cerveja no Brasil vem daquelas de estilo Pilsen, já 

explicado anteriormente, ou seja, é esse estilo que mais movimenta o mercado Brasileiro, 

dominando, em 2012, 98% da produção de cervejas e chops no Brasil, segundo dados 

da Associação Brasileira de Bebidas – Abrabe (ROCHA, 2012). Isso significa dizer que 

as cervejas mais vendidas no Brasil são do estilo Pilsen, por serem cervejas fáceis de 

agradar todos os tipos de consumidor 

 

Essas cervejas dominaram os rankings de vendas durante os anos também pelo fato de 

serem ofertadas à preços mais acessíveis, porém as marcas que ocupavam seu topo 

passaram por muita rotatividade. O que antes era um mercado dominado apenas por 

Brahma e Antártica, passou a incorporar diversos rótulos que foram brigando pela 

escolha do consumidor, como Schincariol (posteriormente se tornado apenas Schin), 

Kaiser, Petrópolis e, mais recentemente, Itaipava e Devassa. 

 

O aumento de marcas na corrida pela preferência do consumidor surtiu efeito obvio e 

diminui o poder e impacto de vendas das marcas que antes dominavam o mercado. O 

comparativo entre a venda de cervejas entre os anos 1992 e 2002 mostra como o 

surgimento de novos rótulos foi diminuindo o share de vendas das empresas dominantes 

e diversificando o cenário de vendas. 
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Tabela 1: Participação de mercado das marcas de cervejas (Fonte: SindCerv) 

 

Hoje em dia, mesmo com a diversificação no mercado intensificada pelas cervejas 

artesanais e premium, os rótulos das bebidas mais vendidas continuam sendo de 

cervejas do estilo Pilsen, apesar de novas marcas terem surgido no mercado. Em 

levantado realizado em 2016 pela Euromonitor, o ranking de cervejas mais vendidas no 

Brasil ficou encabeçado pela Skol, Brahma e Antartica (Ambev), respectivamente, 

seguido por Schin (Brasil Kirim) e Itaipava (Grupo Pretrópolis)². Isso implica em dizer que 

basicamente três grandes companhias de cerveja dominam o mercado, sendo elas 

Ambev, Brasil Kirim e Grupo Pretrópolis.  

 

Análises no mercado de bebidas realizados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES) EM 2013 (JUNIOR, JUNIOR, GALINARI, RAWET e SILVEIRA, 2015), 

estabelecem os seguintes resultados de Market Share (fatias de mercado) de cervejas 

no Brasil: 
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Tabela 2: Market Share de Grupos Cervejeiros no Brasil (Fonte: Gazeta do Povo, 2017)  

 

Sendo a Ambev a companhia cervejeira dominante do mercado e dona das três marcas 

mais vendidas no Brasil, concluímos que, atualmente, as principais concorrentes diretas 

da Skol são a Schin e Itaipava, que disputam o mesmo tipo de consumidor e mercado.  

 

Levando em conta o setor de cervejas Pilsen no Brasil, identifica-se que foi criado um 

mercado que Kotler e Keller (2016, p.339) definem como de Concorrência Pura, onde 

muitos concorrentes oferecem o mesmo produto e serviço e que, por não haver uma base 

muito distinta de diferenciação, os preços são praticamente os mesmos e as concorrentes 

investem em marketing apenas para criar um diferencial psicológico. Ou seja, as 

principais concorrentes voltam suas estratégias em torno de conceitos que criam 

diferenciações de estado psicológico e não focados em reproduzir falas que afirmem suas 

cervejas como únicas.  

 

Analisando peças das campanhas mais recentes principais concorrentes da Skol, Schin 

e Itaipava, identificamos que enquanto a primeira afirma que o seu produto é o que torna 

qualquer situação uma mesa de bar, ou seja, transforma qualquer ocasião em um espaço 

que representa diversão, conversa e momentos entre amigos, a segunda já tenta se 

aproximar mais do discurso invocado pela Skol, ou seja, de uma cerveja que represente 

os jovens e seus momentos de encontro, o verão, a diversão e a união.   



30 
 

 

Imagem 1: Campanha da Schin 2018 (Fonte: Site da Schin) 

 

 

Imagem 2: Fotos da nova campanha da Cerveja Itaipava (Fonte: Perfil oficia da Itapaiva no Instagram) 

 

Ou seja, a marca que, hoje em dia, mas tenta se aproximar da comunicação veiculada 

pela Skol é a Itaipava. Essas duas marcas usam em suas comunicações elementos em 

comum que tentam conversar com um consumidor jovem, como festas, churrasco, verão, 

piscina e carnaval. O que as diferencia é que enquanto a Itaipava fala exclusivamente 

das ocasiões de consumo e estilo de vida sem se apropriar das discussões e filosofias 

que hoje rodeiam o universo dos jovens, a Skol o faz.  

 

Voltando-se para o carnaval, como já dito antes, é de conhecimento geral que o no Brasil 

essa é a grande ocasião de consumo de cerveja. Por tanto, desde que prefeituras 

municipais de cidades carnavalescas começaram a adotar o patrocínio em troca da 

comercialização exclusiva de uma marca nas ruas, a luta entre as cervejarias mainstream 

entraram para um outro campo fora da comunicação em campanhas.  
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Tratando-se do carnaval da cidade de Salvador, especificamente, a prefeitura municipal 

em 2016 adotou à política de exclusividade de comercialização, onde a marca Schin foi 

a vencedora do edital, pagando um valor de R$25 milhões pelo contrato. Antes disso, as 

cotas de patrocínio poderiam ser compartilhadas entre mais de uma marca, como foi no 

carnaval de 2014 e 2015, onde a Schin dividiu espaço com a Itaipava. 

 

No entanto, esse acordo de exclusividade atual gerou muita revolta entre ambulantes, 

que não queria ver seus produtos de outras marcas serem apreendidos e detidos como 

irregulares, e entre consumidores que pediam pela liberdade de escolher que marca iriam 

ou não consumir. Mesmo assim o modelo foi mantido. Porém, no fim de 2016 a prefeitura 

divulgou um novo acordo de três anos de exclusividade, dessa vez com a cervejaria Skol.  

 

Agora em 2018 a Skol está presente em outras cidades com grandes carnavais como 

Olinda (PE), Recife (PE) E São Paulo (SP). Essa estratégia de patrocínio em grandes 

eventos em diversas cidades é importante pois gera credibilidade para as campanhas de 

carnavais reproduzidas pela marca, isso porque, de certa forma não adianta a Skol falar 

que é a cerveja perfeita para o carnaval se ela não se encontra presente nessa ocasião.  

 

3.4 TENDÊNCIAS DO MERCADO 

 

Diante dos levantamentos realizados acima, concluímos que para que a Skol vem se 

mantendo como marca número 1 no Brasil porque consegue se adaptar às tendências 

dos consumidores, mantendo estratégias de marketing de relacionamento e iniciativas 

inovadoras. A marca vem acertado nos últimos anos em buscar direcionar sua 

comunicação e suas campanhas muito mais para influenciar e moldar comportamentos 

e estilos do que em apenas comunicar ordens de consumo.  

 

Acontece que o mercado de cervejas está se tornando mais híbrido e mais opções de 

cervejas com qualidades consideradas mais elevadas por especialistas está encontrando 

espaço para desenvolver suas marcas e isso é um resultado direto da preocupação do 

consumidor com qualidade. Ou seja, as cervejas premium e artesanais estão caindo no 
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gosto dos brasileiros e se adequando também aos bolsos. Sendo assim, está se tornando 

cada vez mais acessível que momentos de consumo possam ser preenchidos com 

cervejas um pouco mais caras e de maior qualidade.  

 

Isso pode ser um indicador de que as cervejas mainstream vão ter que mudar suas 

estratégias se querem manter sua parcela de volume elevado. Uma das formas pode ser 

investir em ocasiões específicas de consumo onde as pessoas tendem a beber mais 

cerveja por longos períodos de tempo, a exemplo de festas populares, shows, festivais e 

eventos como carnaval e São João.  

 

Possivelmente isso explica porque a Skol investe em criar campanhas exclusivas para 

circulação em períodos de carnaval e São João. São nessas ocasiões que a marca tem 

a grande oportunidade de incrementar o seu volume de venda e de se estabelecer como 

a melhor opção de cerveja para ocasiões que exigem longas horas de consumo.  

 

 

Imagem 1(esquerda): Campanha da Skol para o São João de 2012 / Imagem 2 (direita): Campanha da 

Skol para o carnaval de 2013 

 

A Skol provavelmente entende que a tendência das cervejas premium vai dificultar a 

entrada da marca em alguns momentos cervejeiros como jantares, bares e até eventos 

mais exclusivos. E isso explica porque ela aderiu à uma comunicação massiva e 

estratégias agressivas em momentos que indicam consumo de cerveja acima da média.   

 

Existe ainda outro tipo de tendência que pode ser relevante para futuras construções da 

marca, o consumo consciente. Como já vimos, as redes sociais e a internet aumentaram 
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as possibilidades de expressão e discussão e isso faz com que o posicionamento da 

marca diante de questões relevantes que se discutem hoje em dia seja um fator 

contribuinte para a formação da imagem das marcas.  

 

Além disso, marcas que investem em ações, mensagens e produções de bens mais 

responsáveis criam diferenciações que estão passando a determinar as escolhas de 

compras. Ou seja, o aspecto benevolente dos produtos em retribuir algum benefício para 

a sociedade passou a ser um fator decisivo de compra, ainda que muito menor do que 

preço, qualidade, experiência e disponibilidade.  

 

O consumo consciente ainda é um fator novo e em crescimento, que nasceu junto com 

uma geração que se preocupa mais com o que consome, por tanto, é fácil concluir que 

jovens estão muito mais propensos a incorporar esses fatores. De acordo com pesquisas 

do Instituto Akatu, realizada em 2015, 50% dos jovens reconhecem que o consumo 

consciente deve ser valorizado no ato da compra (TRINDADE, 2015). Isso nos faz 

enxergar que dentre as possibilidades de tendências e inovações no mercado, criar 

ferramentas para criar um vínculo entre a marca e atitudes de impacto social/ambiental 

dentro da mente do consumidor pode ser um poderoso critério de diferenciação e uma 

oportunidade ainda não explorada.   

 

4.O PRODUTO: PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING AMBIENTAL – SKOL, 

REDONDO É SE RECICLAR.  

 

4.1 OCASIÃO DE CONSUMO 

 

Como, ultimamente, as cervejarias incorporaram o patrocínio de eventos às suas 

estratégias competitivas, é importante entender as plataformas e ocasiões que reúnem o 

tipo de consumidor alvo para a marca e tornar esse evento em um ponto de venda. Ou 

seja, é importante entender as ocasiões em que existem alto consumo e possibilidade de 

venda para que a marca esteja presente e disponibilize seu produto.  
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Como festas e eventos são momentos com elevado consumo de bebidas alcóolicas, eles 

são ocasiões de consumo chave para qualquer tipo de produto nesse segmento. Por isso, 

hoje em dia, cervejarias e destilarias lutam para garantir exclusividade de 

comercialização em eventos através de cotas de patrocínios. Atualmente, esses eventos 

tornaram-se os mais variados possíveis e cervejarias se enfrentam para estarem 

presentes em feiras gastronômicas, festivais, eventos privados, restaurantes, baladas, 

festas privadas e públicas, dentre outros. 

 

Acontece que devida a segmentação continua no mercado cervejeiro, as marcas de 

cerveja estão criando comunicações extremamente segmentadas com identidades cada 

vez mais próprias. Isso faz com que os nichos de eventos fiquem cada vez mais restritos 

a um cluster especifico de cervejas.  

 

Dentro dessa perspectiva, torna-se cada vez mais necessário que as marcas de cerveja 

entendam as oportunidades de ocasiões que tenham elementos em comum com seus 

produtos, como estilo do consumidor, local, atrações e horário do evento. Todos esses 

fatores são determinantes para estabelecer o que será mais consumido dentro de cada 

ocasião.   

 

Por todas as características representativas da Skol já citadas, entendi que o Carnaval, 

assim como outras festas de rua, é um momento chave de consumo de cervejas 

mainstream. Por tanto, escolhi essa ocasião em especial para ser o primeiro momento 

de veiculação da primeira campanha focada em marketing ambiental da Skol. 

 

4.1.1 Carnaval 

Após todas as análises realizadas, foi desenvolvido uma Campanha e uma plano 

estratégico de marketing ambiental para a Skol no carnaval de 2019, com foco em tornar 

a marca pioneira no mercado da cerveja a conversar diretamente sobre consciência 

ecológica, redução de lixo e preservação do meio ambiente. 
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A campanha é projetada para ser vinculada durante o carnaval por dois motivos em 

especial: 

 

1. É durante o período de carnaval que se junta a maior quantidade de lixo de latas 

de alumínio e outras embalagens de bebidas nas ruas. Em 2016, por exemplo, 

foram retiradas mais de mil toneladas de lixo do circuito de carnaval da cidade de 

Salvador, na Bahia (G1 BA, 2016), dentre as quais latinhas e garrafas de plástico 

protagonizavam.  

 

Esse lixo, muitas vezes, acaba terminando em locais inapropriados, como no 

fundo do mar. Em 2014 a Organização sem fins lucrativos Projeto Fundo da Folia 

recolheu 292 Kg de lixo do fundo do mar das praias da Barra (MESQUITA, 2014), 

circuito mais conhecido de Salvador (BA). Isso mostra uma carência muito forte 

de ações sociais por parte de iniciativas públicas e privadas para corrigir um ponto 

crítico que gera repercussão negativa nas mídias no período pós-carnaval. 

 

2. O carnaval é a grande ocasião de consumo da Skol. Só em Salvador (BA), na 

última edição do evento, em 2017, cerca de 2,5 milhões de pessoas circularam 

pelo circuito (GAUTHIER, 2016), segundo dados da Salvador Turismo (Saltur)³. 

Já em Recife (PE), a Prefeitura Municipal divulgou que no mesmo ano, 1,3 

milhão de foliões foram às ruas (MEIRELES, 2017).  Em ambas as praças a Skol 

é a cerveja patrocinadora oficial do evento e acaba sendo foco de consumo, já 

que as próprias condições do carnaval fazem dela a cerveja mainstream ideal 

para ser consumida: é em pleno verão, com calor elevado, uma grande festa de 

rua com duração de quase 24h, ou seja, o consumo não para.  

 

Além disso, as campanhas de carnaval são pontuais, ou seja, são praticamente 

encerradas após o evento. Isso faz diminuir as chances de um fracasso na campanha, já 

que caso não converta, ela será retirada das mídias rapidamente.   
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Por esses motivos, a Skol irá alinhar dois propósitos: branding built (construção de marca) 

focando em trazer também uma perspectiva ambiental e sell out opportunity 

(oportunidades de vendas), criando uma campanha que una diferentes ferramentas de 

marketing para posicionar a Skol como um produto/marca a favor da preservação do 

ambiente e engajada em reduzir os impactos geradas pelos lixos residuais de 

embalagens de bebidas, comportando-se como um agente ativo na busca por soluções 

e melhorias.  

 
 

5. MARKETING AMBIENTAL 

 

O marketing ambiental vem sendo cada vez mais adotados por grandes organizações 

que entendem e enxergam uma pressão em ascensão por parte da sociedade para que 

entreguem ao ambiente um retorno positivo e reparados. Isso é resultado de um processo 

de potencialização do consumo consciente/sustentável, que defende o consumo de bens 

e serviços promovido com respeito aos recursos ambientais, que se dá de forma que 

garanta o atendimento das necessidades das presentes gerações sem comprometer o 

atendimento das necessidades das gerações futuras (HANSEN e SCHRADER, 1997).  

 

Ou seja, consumidores, hoje em dia, entendem que consumir bens é necessário, mas 

buscam que o impacto desse consumo seja o menor possível. E isso gera uma 

necessidade de adaptação por parte dos produtores desses bens e serviços, que são 

ainda mais pressionados pela possibilidade de feedback instantâneo e repercussão 

negativa reproduzidos com facilidade via redes sociais.  

 

Além disso, estamos cada vez mais afogados num universo de informações rápidas, 

ilimitadas e dispersas, que torna ainda mais difícil captar a atenção de um receptor. Por 

isso, vemos um crescente apelo à criatividade unido à defesa de causas sociais. 

 

Somado a isso, nota-se também que esses receptores/consumidores demandam ser 

agente ativo nas ações e promoções do mercado. Eles querem interagir, querem 
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participar, querem se sentir parte do processo, ainda mais quando isso inclui a busca por 

“mudar o mundo”.  

 

O marketing surgiu pela necessidade de entender o desejo dos consumidores e tornar os 

produtos aptos a satisfazer esses desejos, que, por consequência, buscam incrementar 

alguma melhoria na vida de seus consumidores. Esse conceito nos leva a entender que 

o objetivo final do marketing é tornar o produto/serviço auto vendável por entender as 

necessidades prioritárias do consumidor, criar um conceito que adapte o que se vende a 

essa demanda e um ambiente propício para o inseri-lo no mercado.  

 

É por isso que Baroto (2007) defende que podemos estabelecer definições diferentes de 

marketing de acordo com as perspectivas social, econômica, sócio ambiental e gerencial 

de cada empresa. Isso implica dizer que toda organização tem o potencial de acrescentar 

novas dimensões e finalidades ao marketing.  

 

Além disso, essa análise torna legítimo o uso da denotação marketing ambiental que, 

apesar de não ser um termo completamente difundido dentre os estudos de marketing, 

pode ser utilizado para referenciar uma linha específica de produção de marketing que 

seja voltado para questões ambientais, podendo ser tanto uma grande empresa que nada 

se associa a ecologia tentando propor iniciativas que gerem benefícios para o meio 

ambiente ou s organizações voltadas especificamente para a luta contra os impactos 

ambientais produzindo sua comunicação e marketing próprios.   

 

Partindo dessa linha, fica mais fácil entender que o marketing ambiental surge de uma 

nova possibilidade que enxerga uma demanda por retorno ambientais embalados pelo 

consumo. Esse viés do marketing surge para contrariar a linha de pensamento que foi 

dominante até os anos 70 de que a ideologia ambientalista era inimiga do 

desenvolvimento econômico e que “a poluição era o preço do progresso” (BAROTO, 

2007).  
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Foi quando grandes organizações entenderam que era possível aplicar as já usuais 

ferramentas de marketing no mercado, que surgiu o marketing ambiental.  

 

“O marketing ecológico ou verde consiste, portanto, na prática de todas as 

ferramentas do marketing, porém, incorporando a preocupação ambiental que 

contribui com a consciências da preservação. [...] Para que o marketing verde seja 

uma estratégia de sucesso, as organizações devem informar a seus consumidores 

as vantagens de se adquirir produtos e serviços ambientalmente responsáveis, 

estimulando e despertando o desejo de consumo para este tipo de produto.” 

(BAROTO, 2017) 

 

E a partir daí o que era uma estratégia de diferencial se tornou um pré-requisito para que 

as grandes marcas passassem a serem aceitas no mercado. O que hoje torna o 

marketing ambiental ainda mais interessante é a necessidade de não só se justificar como 

buscar gerar algum impacto positivo que, de certa forma, anule todos os malefícios 

causados pelos processos industriais e produtivos.  

 

Hoje vemos que se alinhar a causas globais tornam as marcas socialmente aceitáveis e 

bem quistas no mercado, ocasionando no enquadramento de seus produtos dentro do 

consumo consciente.  

 

6. IDENTIDADE VISUAL DA CAMPANHA 

 

Para criar uma identidade visual autoexplicativa para a campanha, ouse seja, de fácil 

entendimento e reconhecimento, se apropriará de elementos imagéticos que carreguem 

simbologias relacionadas a atividades ecológicas e ambientais e fará muito uso da cor 

verde, que é a cor que simboliza atividades e materiais sustentáveis, o que entrará em 

choque com a identidade visual atual da marca, que utiliza a cor amarela desde 1990. 

Para que não seja uma ruptura de imagem muito contrastante, o verde será utilizado 

apenas em materiais das ações da campanha.  
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A tipografia atual da Skol será mantida, para que não se afaste muito das outras peças 

de marketing produzidas pela marca.  

  

6.1 LOGOMARCA 

 

A logomarca atual da Skol é muito conhecida, tanto que ela é uma das poucas marcas 

brasileiras que consegue ser identificada apenas por um símbolo, a seta redonda que 

substitui o “O”. São poucas marcas no mundo que tem o poder de se comunicarem com 

apenas um símbolo, alguns exemplos são Nike, Apple e McDonald’s. Isso é resultado 

direto de uma construção de marca muito bem executada e é também sinônimo de 

produtos altamente consumidos, difundidos e de fácil disponibilidade.  

 

A Skol tem 50 anos de mercado e há 30 anos incorporou a famosa seta redonda ao seu 

nome, mas somente 2016 permitiu lançar embalagens com apenas o símbolo, sem o 

nome da marca. Isso indica que, atualmente, muito mais importante do que a tipografia 

da logo é o símbolo, que faz alusão direta ao slogan da campanha há anos, ao famoso 

“desce redondo”. 

 

Porém, para alinhar a logomarca à campanha não só linguisticamente, como também 

imageticamente, o famoso frisbe utilizado no lugar do “O” na tipografia da marca será 

alterada temporariamente para o símbolo de reciclagem, as três setas que formam um 

triângulo arredondado. Substituir a famosa seta redonda é um passo ousado, mas será 

o que de imediato chamará atenção do consumidor. Além disso, a seta redonda consegue 

conversar com o símbolo da reciclagem, já que ambas são setas e tem traços 

arredondados, ou seja, é um casamento perfeito. Essa mudança será de caráter 

temporário apenas para o tempo em que a campanha seja veiculada e para criar uma 

diferenciação chave na lata decorada edição especial. 

 

6.2 SLOGAN 
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Quase que mais difícil que definir a logomarca de um produto é definir o seu slogan. Isso 

porque esse elemento deve ser capaz de comunicar em uma frase, de forma curta, direta 

e criativa, do que se trata a marca/produto, o seu conceito e sua funcionalidade. O slogan 

tem de causar um impacto rápido e instantâneo e ser de fácil compreensão e 

memorização, já que basicamente resume o produto. 

 

Para não fugir da linha comunicacional já tradicional de slogans da marca, ele 

permanecerá se apropriando do conceito de redondo criado pela Skol, ou seja, de que o 

que é redondo não tem lados, não aprisiona, é diferente, foge dos conceitos comuns e 

une as pessoas.  

Por isso o slogan principal será “Redondo é se reciclar”. 

 

Além de fazer alusão à um termo que instantaneamente faz uma conexão à marca, o 

termo “se reciclar” une a ideia de reciclagem ambiental de lixo e o “se” traz subjetivamente 

a ideia de que os próprios consumidores devem sempre se reciclar, ou seja, tornarem-se 

diferentes, jogando fora o que não é útil, o que não pode ser aproveitado e mantendo 

suas qualidades positivas.  

 

De forma sintetizada, o objetivo do slogan é mostrar que as latas, embalagens e lixo em 

geral, assim como as próprias pessoas, podem ser reciclados e ganhar novos formatos 

e utilidades, sem perder suas principais propriedades. 

 

6.3 LATA DECORADA 

 

Como o foco da campanha será combater ou ao menos reduzir a quantidade de lixo 

gerada pelas embalagens da cerveja, o asset (ativo) comunicativo que mais faz alusão 

ao foco da campanha é a própria lata de alumínio que comercializa a cerveja.  

 

Por isso, a ferramenta chave de marketing da campanha será a produção de uma lata 

decorada limitada especialmente desenvolvida para a campanha de carnaval que será 

vendida de forma sortida juntamente com a lata original, já que orçamento para produzir 
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nova embalagem o suficiente para a demanda de volume do carnaval, tornará muito cara 

comercializar exclusivamente a lata decorada.  

 

Essa embalagem terá dois elementos exclusivos e especiais: 

 

1. Um selo especial que garantirá que o material pode ser reciclado e é eco friendly:  

Apesar de todas as latas de alumínio poderem ser recicladas, nenhuma marca de 

cerveja no Brasil explorou ou destacou essa simbologia. 

 

2. No fundo, conterá a seguinte mensagem: “Essa lata não é lixo. Ela pode virar:”. E 

abaixo da mensagem terão elementos sortidos em formato de imagem que 

representem todas as possibilidades do que latas de alumínio podem virar, 

algumas ideias são: 

 

 Artesanato 

 Um vaso para plantas 

 Um instrumento musical 

 Um brinquedo 

 Um acessório 
 

 

Da esquerda para direita: Imagem 1: Chocalho feito de lata / Imagem 2: Vazo de planta feito de lata / 

Imagem 3: Artesanato (luminária) feito de lata / Imagem 4: Brinquedo feito de lata. 

 

Isso vai abrir frentes para mostrar ao consumidor que através da reciclagem as latas 

podem se transformar em diversos novos objetos e contribuir para atividades sociais, 

além de comunicar que a Skol reconhece o potencial da transformação e aproveitamento. 
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7. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

 

Planos e estratégias de marketing tornaram-se mais complicados com o passar do tempo 

devido a segmentação de mercados e canais, além da própria globalização de 

informação e comunicação, que possibilitou que produtos e serviços se expandissem 

geograficamente, porém, em contrapartida, exigiu que as comunicações produzidas 

pelas organizações fossem cada vez mais segmentadas, para conseguir alcançar 

diversos receptores e consumidores em lugares distintos.  

 

Dessa forma surgiu o que se chama de Mix de Comunicação de Marketing, que nada 

mais é do que uma combinação de diversos canais e meios para transmitir uma mesma 

mensagem, de acordo com o target de casa organização. Esse mix é realizado a partir 

de diversas ferramentas promocionais, como Propaganda, Relações Públicas, Promoção 

de Vendas, dentre outros. 

 

Acontece que o Mix de Comunicação de Marketing trouxe uma pequena problemática. 

Isso porque os receptores das mensagens comunicacionais raramente vão acessar 

apenas um meio, o que faz tornar imprescindível que independe dos canais e suas 

particularidades, as mensagens devem ser bem ajustadas e conversar entre si para 

serem capazes de comunicar sempre o mesmo produto/serviço.  

 

E então surgiu a Comunicação Integrada de Marketing (CIM) que foi definido pela 

American Association of Advertising Agencies como um planejamento de comunicação 

de marketing que reconhece o valor agregado de um plano abrangente, capaz de avaliar 

os papéis estratégicos de uma séria de disciplinas da comunicação e de combina-las 

para clareza, coerência e impacto máximo por meio de mensagens integradas com 

coesão (KOTLER e KELLER, 2016).  

 

Ou seja, a CIM é uma ferramenta que garante o cuidado em produzir diversas mensagens 

e ações de marketing que conversem entre si e que, independentemente do canal de 
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transmissão, sejam capazes de proliferar o mesmo conteúdo. Para isso, uma das 

técnicas mais usadas é sempre comunicar logomarca e/ou slogan em todas as peças de 

comunicação, além de manter uma identidade visual única e buscar formular ações que 

estejam diretamente associadas umas às outras.  

 

Na prática isso quer dizer que uma propaganda de uma campanha veiculada na rádio, 

por exemplo, deve ter algo em comum e que esteja a relacionado à uma ação 

promocional em um mercado que promova o mesmo produto. Por isso, nesse plano serão 

sugeridas ferramentas de marketing que conversem entre si, seja pelo conceito, 

linguagem, identidade visual ou simbologia, tentando sempre comunicar a mesma coisa 

ao consumidor: que a Skol é a primeira marca de cerveja que se importa com o meio 

ambiente e que, para isso, irá realizar uma séria de ações de incentivo a reciclagem e 

diminuição do impacto e do acumulo de lixo.  

 

7.1 FERRAMENTAS DE PROMOÇÃO 

 

O plano estratégico de marketing desta campanha, procura selecionar e unir algumas 

ferramentas promocionais de marketing para comunicarem o conceito da campanha e a 

marca, além de chamarem atenção para a causa. Para isso, são trazidas sugestões de 

que ferramentas serão utilizadas e como serão aplicadas. 

 

7.1.1 Co-Branding E Parcerias 

 

Co-Branding é uma ferramenta do marketing que propõe compor uma aliança para que 

seja realizado um trabalho em conjunto entre duas ou mais organizações que visam 

potencializar suas forças na procura de metas estratégicas (AAKER, 1995). Para isso, é 

necessário que as marcas envolvidas tenham um fit (compatibilidade), ou seja, que 

tenham algum elemento em comum, seja público, segmento de mercado, produtos 

similares ou complementares. Mas ainda assim, não devem ser concorrentes ou falar 

exatamente do mesmo produto, pois nesse caso, perde-se o sentido de uma marca 

agregar valor à outra. 
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A sugestão de estratégia de Co-Branding é criar uma parceria entre a Skol e ONGs locais 

que trabalhem com iniciativas voltadas para sustentabilidade, de preferência, para 

reciclagem de lixo. Para Salvador (BA) a sugestão é o projeto Fundo da Folia, que surgiu 

em 2010 a partir da inciativa de dois mergulhadores intrigados com as notícias que 

informavam que existia uma grande quantidade lixo acumulada pós-carnaval no fundo do 

mar das praias da Barra. Nos últimos anos em que atuaram, os mergulhadores retiram 

uma imensa quantidade de lixo do mar e lançaram luz à uma situação crítica que era 

ignorada. De lá para cá o projeto vem crescendo e reunindo novos mergulhadores 

voluntários que já tornaram tradição a recolha de lixo no fundo do mar após o período de 

carnaval.  

 

As duas organizações têm muito a agregar uma para a outra. A Skol pode trazer uma 

mídia e repercutir o projeto de uma forma que seria pouco provável por vias naturais. A 

marca de cerveja pode levar o projeto para imprensa nacional e para as suas redes 

proprietárias, como Site, Facebook e Instagram. Em compensação, o caráter filantrópico 

da organização pode fortalecer o branding da cerveja e sustentar a campanha como 

proativa em relação às ações que realmente ajudem o meio ambiente. Em outras 

palavras, a Skol diminuirá suas chances de cair em um risco comum do marketing 

social/ambiental, que é justamente parecer que as marcas fazem um uso inapropriado 

de discursos sociais/ambientais para vender.  

 

Para isso, a Skol irá fornecer novos equipamentos de mergulho para todos os voluntários, 

incluindo camisas de neoprene de mergulho na identidade visual da campanha, o que irá 

gerar mídia espontânea. Além disso, a Skol fará, via agencia local, um vídeo 

acompanhando a tradicional cerimônia de recolha de lixo pós-carnaval, que servirá de 

material para a produção de uma branded content (conforma tópico seguinte). Por último, 

a Skol irá divulgar a marca e redes do Fundo da Folia em hotsite especialmente 

desenvolvido para a campanha.  

 

7.1.2 Branded Content 
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Branded Content, ou Marketing de Conteúdo, é uma estratégia de marketing que busca 

produzir conteúdo diferenciado ou storytellings (narrativas) de certa forma conectados à 

uma marca para cativar, envolver e chamar atenção do público e incentivar a 

comercialização do produto/serviço oferecido pela marca. Esses conteúdos, no 

marketing, geram resultados contextualizando marcas com temas de interesse público, 

como esportes, cultura e ações socioambientais (CAMPOS, 2014).  

 

Para essa campanha, o brandend content será materializado através da produção de um 

vídeo pós-venda de carnaval em formato de curta-metragem documental, mostrando não 

só as ações realizadas pelas ONGs parceiras como também um pouco do trabalho dos 

catadores de lixo, para agregar o lado social, de organizações e projetos sociais que 

transformem as latinhas em realmente aquilo que as latas decoradas prometiam ou em 

ainda outros objetos inusitados. 

 

 Além disso o vídeo mostrará um pouco o que acontece com as latinhas que não são 

recicladas, para mostrar a importância de iniciativas que defendam a coleta seletiva e a 

redução da geração de lixo comum. 

 

Uma técnica recém utilizada para chamar ainda mais atenção para esses conteúdos é 

convidar nomes de peso do meio retratado para instigar o público a conferir o material. 

Por isso, é importante ter a frente da produção alguma personalidade envolvida em 

defesa de causas ambientais. As sugestões para narradores/condutores/apresentadores 

do curta-documentário são: 

 

 Christiane Torloni – A atriz de 60 anos é famosa por suas novelas na Globo mas 

é também uma forte ativista ambiental. Ela esteve à frente do projeto “Amazônia 

Para Sempre” que lutava pela preservação da Amazônia, recolhendo, em 2009, 

mais de um milhão de assinaturas para fossem tomadas medidas de preservação. 

Além disso participou também da campanha do Ministério do Meio Ambiente, 
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“Saco é um Saco” que buscava incentivar a diminuição do uso de sacolas 

plásticas.  

 

 Lenine – O cantor pernambucano de 58 anos faz parte de mais de oito campanhas 

em prol da defesa do meio ambiente, sendo colaborados de ONGs mundialmente 

conhecidas como a WWF. Em 2014, à convite do Instituto Nacional de Pesquisa 

da Amazônia (Inpa/MCTI) o cantor percorreu diversas cidades do Brasil para 

conhecer 12 iniciativas socioambientais.  

 

O resultado será inicialmente publicado no hotsite da campanha e compartilhado no 

mesmo dia no Facebook da Skol, sendo, na semana seguinte, disponibilizado no 

YouTube. No Instagram oficial da marca, será publicado um teaser no histórico do perfil 

e na página principal de publicações, sendo o link para o vídeo disponibilizado na 

biografia.  

 

7.1.4 Mídias Out Of Home 

 

Mídia Out of Home (OOH), também conhecido como mídias offiline, são conteúdos de 

mídia produzidos para serem veiculados em espaço externos, buscando atingir o 

consumidor quando ele encontra-se fora de casa. Tratando-se dessa campanha, faremo 

uso dos seguintes tipos de mídia: 

 

 Outdoor: Serão produzidos outodoors seguindo o key visual da campanha, 

contendo logomarca e slogan além de uma lata vazando das proporções padrões. 

Nela estará contida a mensagem “Recicle sua lata e faça ela virar” e a baixo 

conterão uma imagem de algum objeto que pode ser derivado de reciclagem de 

lata de alumínio (artesanato, vaso de planta, brinquedo ou instrumento musical). 

 

 Indoor: Seguinte a linha do outdoor, serão produzidos conteúdo semelhantes 

porem com dimensões menores que serão instalados nos camarotes patrocinados 

pela Skol. Terão a mesma identidade visual e mensagem.  
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 Empenas: Mesmo conteúdo e identidade visual, porém as empenas são mais 

limitadas pois tem proporções ainda maiores que o outdoor, por tanto, apenas 

alguns pontos na cidade dispõem de espaço para empenas, que seguem uma 

orientação vertical, ou seja, possui altura maior que largura. Seguirá a mesma linha 

do outdoor, sendo necessário apenas adapta-lo para as devidas proporções.  

 

 Lixeiras: diversas lixeiras que serão plotadas e instaladas ao longo dos percursos 

dos carnavais patrocinados pela Skol. Todas essas lixeiras conterão a logomarca 

reformulada para a campanha, bem como o slogan “Redondo é se reciclar”, 

aplicadas sob a identidade visual da campanha. Como durante o carnaval as 

pessoas não costumam prestar muita atenção em mídias, optei por não inserir 

nenhuma outra mensagem que possa desestimular o público a ler e prestar 

atenção nas lixeiras.  

  

7.1.5 Brand Moment 

 

O Brand Moment, é uma estratégia de marketing que gera visibilidade à marca em 

ocasiões estratégicas dentro de um evento. Ou seja, é uma ação desenvolvida para que 

em um ponto chave de uma ocasião, seja gerado uma atenção exclusiva para alguma 

marca que possa gerar mídia. Um típico exemplo que acontece muito em shows são 

quando os cantores pedem para que o público levante sua lata de cerveja para tirar uma 

foto em grupo. 

 

A ideia, dessa vez, é um pouco semelhante, mas ainda mais inovadora. Aproveitando 

que o Carnaval é um grande desfile de personalidades, artistas e famosos, a marca irá 

aproveitar alguns de seus assets, como cantores que já possuem vínculos de imagem 

com a Skol, para alinharem um momento em que eles colocarão a cerveja em máxima 

visibilidade.  
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Será solicitado a esses artistas que incluam nos seus repertórios, seja nos blocos ou em 

shows privados nos camarotes e em outros espaços, a música “Bate Lata” que em seu 

refrão diz: “Quer aprender, pegue uma latinha e bate uma na outra”. 

 

Nesses momentos os artistas vão pedir para que o público “levante a sua Skol e bata 

uma na outra”, ao mesmo tempo, eles vão pegar uma lata decorada da campanha e vão 

bater.   

 

Essa é uma estratégia que gera muita mídia espontânea e conteúdo midiático, como fotos 

e vídeos, que são rapidamente compartilhados em redes sociais e na internet e expõe a 

marca de forma rápida e gratuita. Além disso, a ação terá custo zero, já que funcionará 

como uma parceria entre a Skol e artistas que já possuem contratos de patrocínio em 

eventos ou de uso de imagem e voz. 

 

7.1.6 Marketing De Guerrilha 

 

O Marketing de Guerrilha é definido por ações criativas em espaços aberto que gerem 

engajamento, interação e chamem atenção do público através de ações, 

preferencialmente, de baixo custo. É uma ferramenta que surgiu como resposta a 

necessidade de buscar meios não-convencionais para transmitir uma mensagem, isso 

porque, segundo Longo (2015, p. 38) “A satisfação dos consumidores está atrelada à 

atenção que os mesmos dispõem para as marcas e interações com elas”.  

 

O ambiente atual está saturado de mensagens publicitárias, por isso, tornou-se quase 

que uma batalha reproduzir mensagens de forma inovadora que consiga chamar a 

atenção das pessoas e, dessa forma, impactar na venda de um produto.  

 

Essa é uma estratégia, por tanto, que propõe criar uma experiência diferenciada e 

interativa em locais estratégicos. Para essa campanha serão implantadas dois matérias 

de guerrilha: 
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 Lixeiras eletrônicas para camarotes que quanto mais cheias, mais verdes ficam: 

Essas lixeiras vão incentivar que as pessoas realmente joguem suas latas no lixo, 

pois serão um elemento de interatividade dentro dos camarotes, já que as pessoas 

precisam jogar suas latinhas nela para que a lixeira mude gradualmente de cor, 

ficando cada vez mais verde neon. A lixeira conterá a seguinte mensagem “Quanto 

mais verde a lixeira, mais verde o mundo” e logo embaixo terá “Sua lata não é lixo” 

e a logomarca de campanha da Skol. 

 

 Lixeiras no formato de coleta seletiva substituindo “plástico, papel, metal e vidro” 

por matérias em que latas podem se transformar, como “instrumento musical, obra 

de arte, móveis e artesanato”. Essas lixeiras serão disponibilizadas nas ruas ao 

longo dos percursos do carnaval em locais que o fluxo de pessoas não seja 

extremamente alto, para não desviar sua atenção e nem danificar o material. Em 

cima das lixeiras, ela conterá um pórtico com a mensagem “Sua lata não é lixo, 

escolha o que ela pode se tornar”.  

 

7.1.7 Picture Opportunity 

 

É uma estratégia de geração de mídia espontânea muito utilizada em camarotes e blocos 

ao longo do carnaval. Essa ferramenta propõe criar oportunidades para que qualquer 

pessoa reproduza uma foto carregando elementos associados à uma marca.  

   

Para entrar no mote da campanha, serão produzidas plaquinhas no formato e layout da 

lata decorada edição especial SKOL com a hashtag “#FalaNaLATA”, em alusão a 

expressão “Falei na lata”, que significa falar algo sem filtros, falar a verdade para alguém 

sem esconder o que acha. Elas vão conter frases diversas que se utilizem de situações 

e expressões de carnaval, como: 

 

 Dei Fora Mesmo 

 Tá calor, mas eu gosto 

 Quanto mais apertado, melhor 
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 Um beijo é bom, mas dois é melhor.  

 Pode ter carnaval o ano inteiro? 

 

A ação será reproduzida em camarotes e blocos patrocinados pela Skol através de um 

promotor e um fotógrafo. O promotor disponibilizará as placas para que cada participante 

escolha a sua para tirar a foto. As imagens serão disponibilizadas para que as redes dos 

camarotes e blocos publiquem abertamente.  

  

7.1.8 Ações De Better World 

 

Já que a campanha é baseada em iniciativas socioambientais, é importante desenvolver 

ações que contemplem não só os foliões como aqueles que trabalham durante o período 

de carnaval. Como a campanha propõe gerar incentivo à consciência ambiental para 

geração e reciclagem de lixo, é importante que sejam desenvolvidas também ações para 

os catadores de lata, que trabalham arduamente durante o período de carnaval 

carregando grandes quantidades de latas de bebidas nas costas.  

 

Por isso, a Skol irá distribuir Kits para catadores de latas como uma ação de Better World. 

Esse kit irá incluir coletes na identidade visual da Skol especial para a campanha, além 

de luvas protetoras e sacos mais resistentes feitos com plástico biodegradável, para que 

eles consigam juntar a maior quantidade possível de latas, sem gerar ainda mais lixo.  

 

Essa ação tem como objetivo gerar mídia na imprensa, que são responsáveis por veicular 

diversas reclamações relacionadas a falta de iniciativas sociais de apoio aos catadores e 

em prol da diminuição do acumulo de lixo nas ruas após o evento.  

 

7.1.9 Materiais de Mershandising 

 

A Skol costuma sempre distribuir brindes como ação de ativação no carnaval com o 

objetivo de criar visibilidade e difundir a marca.  Dessa vez, serão produzidos e 

distribuídos materiais de mershandising que carreguem a imagem da marca, mas que 
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também conversem com a campanha, com o intuito de gerar muita mídia espontânea, já 

que levam a marca para diversas fotos e geram alta visibilidade e penetração. As 

sugestões são: 

 

 Butons feitos de lata de alumínio: Fáceis de usar e de distribuir, por serem 

pequenos e simples de aplicar em qualquer tipo de roupa. Irá conter apenas a 

logomarca de campanha da Skol, criando visibilidade para a marca.  

 

 Chocalhos feitos de latas e tampas de alumínio: é um material inovador pois nunca 

foi distribuído. Os chocalhos serão distribuídos em blocos de carnaval de rua ou 

patrocinados pela Skol como o objetivo de entregar às pessoas um objeto 

interativo que ainda serve de exemplo de como latas recicladas podem dar vida à 

novos objetos.  

 

Esses brindes serão distribuídos nas ruas, blocos e camarotes por promotores que 

estarão também realizando a ação de Photo Opportunity. Ou seja, quem tirar a foto, 

ganha o brinde.  

 

7.2 PROPAGANDA 

 

Outra ferramenta da Comunicação Integrada que será utilizada é a Propaganda. Para 

isso serão produzidos comerciais para televisão e rádio que seguirão a linha da 

campanha e vão focar na possibilidade de reciclagem das latas, ou seja, em tudo aquilo 

que as latas podem se tornar quando recicladas. Além disso, o comercial irá frisar que 

assim como as pessoas, as latas também podem ser recicladas e se transformarem em 

algo novo.  

 

Para isso, foi produzido um roteiro que será seguido em todos os comerciais, porém, no 

televisivo, o comercial conterá imagens diversas que vão seguindo a narrativa do roteiro. 

Ou seja, existirá um clip para cada ação narrada, como gente pulando, se beijando, a 

nova lata da Skol, os objetos frutos da reciclagem da lata, etc.  
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7.2.1 Roteiro do Comercial 

 

E ai folião? Tá pronto para o carnaval? Chegou a hora de pular, de cantar, de dançar, de 

se divertir, de beijar, de unir os amigos, mas tudo com muito respeito e consciência!  

Por falar em consciência, sabe aquela latinha de Skol vazia que você achou que era lixo? 

Pois é, não é não! Ela pode se transformar em várias coisas novas, tipo um broche, um 

vazo de planta, um brinquedo, uma luminária, uma bolsa, sapato, colar ou até uma nova 

latinha! 

Então já entendeu né? Nesse carnaval, não é só a gente que pode se transformar em 

novas coisas e a sua lata não é lixo!  

Skol, redondo é se reciclar! 

 

7.3 PUBLIC RELATIONS (PR) 

 

A última ferramenta de Comunicação Integrada do plano serão as estratégias de PR 

(Public Relations), que são determinadas como um conjunto de práticas que visam 

disseminar alguma informação em diferentes veículos para atingir o máximo de pessoas 

possíveis. Ou seja, o PR é uma prática de tornar assuntos noticiáveis e de fácil 

disseminação, se aproveitando da fala que possa gerar mais buzz (zumbido).  

 

Dentro das estratégias de PR serão produzidos releases informando sobre a nova 

campanha da Skol, bem como sobre todas as iniciativas da marca (documentário, lixeiras 

instaladas no percurso e nos camarotes, brand moment e ações de better world).  

 

Além disso, serão selecionados alguns influenciadores (famosos e personalidades) para 

tirar fotos com a edição especial da lata da Skol para a campanha em publicações 

patrocinadas em suas redes sociais pessoais.  

 

Uma última ação será enviar um press kit para alguns membros chave da imprensa dos 

veículos comunicativos mais relevantes. Esse kit conterá duas latas decoradas da Skol 
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da nova campanha, dois butons iguais aos produzidos para mershandising, um boné feito 

de tecido ecológico e uma Ecobag (sacola ecológica) amarela. 

 

8. ORÇAMENTO 

 

 

 

Item Fornecedor Preço Unitário Quantidade Preço TT

Reformulação da logo + slogan Agência 200,00R$                   1 200,00R$               

Design embalagem nova lata Agência 200,00R$                   1 200,00R$               

Compra kits de mergulho (snorkel + máscara + pé de pato) Cetus 150,00R$                   50 7.500,00R$            

Compra Camisas de Neoprene Mormaii 100,00R$                   50 5.000,00R$            

Estamparia camisas de Neoprene Asa Sul 30,00R$                     50 1.500,00R$            

Filmagem do mergulho de recolha do lixo no mar (equipe + equipamento) Agência 3.000,00R$               1 3.000,00R$            

Filmagem por dia de carnaval (equipe + equipamento) Agência 3.500,00R$               7 24.500,00R$         

Edição do material Agência 5.000,00R$               1 5.000,00R$            

Contrato Narrador/host do documentário (Job + direito de imagem) Agência 60.000,00R$             1 60.000,00R$         

Produção do Vídeo Produtora 40.000,00R$             1 40.000,00R$         

Produção da arte Agência 500,00R$                   1 500,00R$               

Outdoor - Produção do Material Uranos2 900,00R$                   64 57.600,00R$         

Outdoor  (espaço + execução) - 2 mês Alinhares Outdoor 16.000,00R$             30 480.000,00R$       

Empena - Produção do Material Uranos2 2.000,00R$               3 6.000,00R$            

Empena (espaço + execução) - 2 meses Alinhares Outdoor 70.000,00R$             3 210.000,00R$       

Placas Indoor - Produção do Material Uranos2 1.000,00R$               30 30.000,00R$         

Placas indoor (espaço + execução) Uranos2 800,00R$                   30 24.000,00R$         

Compra das Lixeiras Reis Lixeiras 20,00R$                     200 4.000,00R$            

Plotagem das Lixeiras Uranos2 40,00R$                     200 8.000,00R$            

Instalação das Lixeiras Agência Estalo 4.000,00R$               1 4.000,00R$            

Compra Lixeiras da rua Reis Lixeiras 50,00R$                     15 750,00R$               

Compra Lixeiras do camarote 700,00R$                   10 7.000,00R$            

Transporte das Lixeiras Ajax Transportadora 3.500,00R$               1 3.500,00R$            

Arte das Lixeiras Agência 800,00R$                   1 800,00R$               

Placas das lixeiras Uranos2 400,00R$                   25 10.000,00R$         

Arte das Placas Agência 500,00R$                   1 500,00R$               

Produção das Placas Uranos2 200,00R$                   50 10.000,00R$         

Equipe de Promotores (7 dias) Agência 2.800,00R$               25 70.000,00R$         

Equipe de Fotógrafos (7 dias) Agência 5.600,00R$               7 39.200,00R$         

Compra de Coletes de Brim Officer Uniformes 40,00R$                     200 8.000,00R$            

Estamparia dos Coletes Asa Sul 30,00R$                     200 6.000,00R$            

Frete dos coletes Ajax Transportadora 300,00R$                   1 300,00R$               

Compra de Luvas protetoras estilo "jardinagem" SJZ Gloves 30,00R$                     200 6.000,00R$            

Sacos biodegradáveis Res Brasil 8,00R$                        600 4.800,00R$            

Frete dos Sacos Correio 200,00R$                   1 200,00R$               

Produção de buttons de latinhas ONG Arte na Lata 8,00R$                        5000 40.000,00R$         

Produção de Cocalhos de latinhas ONG Arte na Lata 10,00R$                     2500 25.000,00R$         

Frete Buttons Correio 200,00R$                   1 200,00R$               

Frete Latas Correio 300,00R$                   1 300,00R$               

Equipe de Promotores para distribuição (7 dias) Agência 1.750,00R$               25 43.750,00R$         

Produçao e disparo de releases Agência 8.000,00R$               1 8.000,00R$            

Ecobags Green Sense 15,00R$                     100 1.500,00R$            

Boné de tecido ecológico Kyoodai 35,00R$                     100 3.500,00R$            

Publicações Pagas - Infuenciadores Agência 15.000,00R$             10 150.000,00R$       

Picture Opportunity

Ações de Better World

Materiais de Mershandising

PR

Acõs de Co-Brading

Identidade Visual

Brande Content

Mídia Out of Home

Marketing de Guerrilha
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
Esse plano estratégico de marketing foi desenvolvido para provar que é possível alinhar 

um produto à um conceito que parecem não ter ligação e que isso pode ser feito através 

da comunicação integrada de marketing, caso selecionados as ferramentas, ocasiões e 

momentos corretos.  

 

Todas as ideias do plano foram frutos de uma compreensão inicial de que se a Skol já 

tocava em temas e problemáticas tão polêmicas, então porque não poderia também ser 

a marca de cerveja pioneira à mostrar apoio e suporte à causas ambientais? Além disso, 

é uma oportunidade perfeita para buscar propor ações que reparem um mal constante 

que é consequência direta do carnaval, o acumulo exacerbado de lixo e, 

consequentemente, poluição do meio ambiente.  

 

Eu acredito que o marketing pode ser muito mais do que uma ferramenta voltada 

exclusivamente para venda. Dentro desse universo vivem milhões de possibilidades que 

podem sim, através da criatividade e da comunicação, gerar impactos positivos para a 

sociedade e para o meio-ambiente. O marketing é um conjunto de ações que tem como 

objetivo formular e fortificar uma marca visando como resultado a venda. Por tanto, 

vender não deixa de ser o objetivo e essa campanha não se trata apenas de gerar um 

impacto positivo, trata-se de gerar desejo de consumo justamente por ser identificada 

como uma marca que retribui para a sociedade.  

 

Por tanto, esse material trata-se de um experimento que busca explorar e unir com 

criatividade diversas ferramentas de comunicação e marketing em um plano estratégico 

para gerar um impacto positivo à sociedade, mas também para fazer a Skol permanecer 

com a imagem e conceito de uma marca inovadora que fala sobre temas importantes 

Passagens de avião (deslocamento artistas e equipes) Costa Brava 8.000,00R$               1 8.000,00R$            

Hospedagens Costa Brava 15.000,00R$             1 15.000,00R$         

Uniformes da equipe Agência 30,00R$                     200 6.000,00R$            

TOTAL 1.439.300,00R$          

Eventuais Despesas
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antes e que está sempre um passo à frente de qualquer outra marca concorrente de 

cerveja. 
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