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Operação Reciclar campanha

O PLANO

Este Plano Estratégico de Marketing Ambiental propõe a criação de

uma nova campanha para a marca de Cerveja Skol a ser veiculada no

período de Carnaval, sugerindo ideais inovadoras que buscam criar

consciência ecológica sobre a produção e acumulo de lixo e que,

consequentemente, fortaleçam a marca.

O que pretendemos?

Tornar a Skol uma marca cada vez mais redonda, reciclando sua

comunicação e gerando retornos para a sociedade e o meio-ambiente



Pequena linha do tempo - HISTÓRIA

A SK   L

1959
Skol é lançada pela 

cervejaria 

dinamarquesa 

Calsberg

1967
Skol é trazida para o 

Brasil sendo 

fabricada pela 

cervejaria Rio Claro

1990
Skol torna-se a 

terceira marca de 

cerveja mais vendida 

no Brasil

1999
Cervejaria Brahma, líder no 

mercado, compra a sua 

maior competidora, 

Antarctica, e forma a 

Companhia de Babidas da 

América - Ambev

1980
Cervejaria Brahma 

adquire controle 

acionário e exclusividade 

sob a marca Skol no 

Brasil

1998
Skol inicia período de 

campanha publicitárias 

maciças e com grandes 

investimentos em 

marketing

1997
Skol incorpora a 

famosa seta redonda e 

cria o slogan “A cerveja 

que desce redondo”

2002
Skol torna-se a 

cerveja mais vendida 

no Brasil, posto que 

ocupa até hoje

2012
Passa a integrar o 

ranking das cervejas 

mais vendidas no 

mundo

2012
Pela primeira vez ocupa 

o topo das marcas mais 

valiosas no Brasil, 

posto que vai ocupar 

nos 5 anos seguintes

2015
Skol ocupa o 5º lugar 

entre as cervejas 

mais vendida no 

mundo



Pequena linha do tempo - MARCA

A SK   L

Logomarcas

Embalagens



Pequena linha do tempo - MARCA

A SK   L

Slogan

O Sabor da 

Gente

A cerveja que 

desce 

redondo

Com Skol 

tudo fica 

redondo

Tá na roda? 

Tá redondo

Um por todos 

e todos por 

uma

A vida manda 

quadrado, você 

devolve 

redondo

Porque 

redondo é rir 

da vida

Aperte o ON, 

vida redondo

Redondo é sair 

do seu 

quadrado

Tá redondo, 

tá junto

1993 - 1997

1997 - 2004

2005 - 2006 2009

2010 - 2012

2013 - 2014

2014 - 2016

2016 - 2017

2017 - 20182007 – 2008

Skol ganha brand awareness (conhecimento de marca): deixa-se de falar sobre um produto e 

passa-se a falar de um estilo de vida;

Evolução do conceito de Redondo = fácil de beber -> divertido -> fácil, tranquilo -> melhor -> 

feliz -> não segrega, não tem preconceitos -> une

Skol deixa de vender drinkability e passa a vender um conceito, uma filosofia de vida. 



EVOLUÇÃO DAS CAMPANHAS
Antes Depois



O MERCADO DE CERVEJA NO BRASIL
CENÁRIO ATUAL

Terceiro maior mercado consumidor de cervejas do mundo;

O mercado de cerveja movimenta R$74 bilhões por ano e responde por 1,6% do PIB;

A cerveja mais vendida é a do estilo Pilsen (baixa fermentação, leves, claras, translúcidas e 

menos alcóolicas).

EVOLUÇÃO DO MERCADO

Mercado 

bipolarizado:

Brahma

X

Antarctica

Desenvolvimento 

do País 

=

Maior 

disponibilidade 

econômica

Desenvolvimento 

do País

=

Exigência do 

consumidor por 

diferenciações

Surgimento de 

novos rótulos de 

cervejas Pilsen

fragmentam o 

Market share

Mercado 

fragmentado:

Mainstream (Pilsen)

X

Craft/Premium
(outros estilos)

Novos estilos de 

cervejas são 

lançados por 

demanda do 

consumidor



O MERCADO DE CERVEJA NO BRASIL
PERFIL DO CONSUMIDOR

Maiores consumidores de álcool estão na faixa do 25 a 39 anos

60% do consumo de álcool do Brasil é originado da cerveja

Cidades com maior consumo de cerveja consecutivamente em 2014: Salvador, Recife e Fortaleza

Pessoas na faixa dos 18 a 24 anos são a parcela da população que ditam o comportamento global

CONCORRÊNCIA

Ranking cervejas mais vendidas:

1º - Skol

2º - Brahma

3º - Antarctica

4º - Schin

5º - Itaipava

Market Share:



O MERCADO DE CERVEJA NO BRASIL
CAMPANHAS – PRINCIPAIS CONCORRENTES



DE VOLTA AO

PLAN



OBJETIVOS

BRAND BUILT: Construir e sustentar uma marca que dialogue com os 

jovens e esteja sempre a frente da concorrência em suas abordagens;

MARKETING AMBIENTAL: Lançar a primeira campanha da marca 

utilizando estratégias de marketing ambiental e ser pioneira dentro do 

mercado de cervejas no Brasil;

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: Diminuir o impacto gerado pelo lixo 

proveniente de embalagens de cerveja e, assim, gerar algum impacto 

positivo para o meio-ambiente e sociedade;

OCASIÃO DE CONSUMO: Lançar uma campanha que, indiretamente, gere 

incremento de consumo em uma ocasião chave para venda de 

cervejas (o carnaval).



OCASIÃO DE CONSUMO

É a maior festa de rua do Brasil;

É a maior ocasião de consumo de cerveja no Brasil;

Reúne imensa quantidade de pessoas. Em 2017 em Salvador foram 2.5 milhões de pessoas circulando nas 

ruas e 1.3 milhão de foliões em Recife;

A Skol já costuma produzir algumas campanhas especificas de carnavais que são sazonais, por tanto, deixam 

de ser veiculadas após o evento. Isso signifique que caso a campanha não converta bem, ela pode ser 

rapidamente retirada de veiculação;

É durante o carnaval que se acumula a maior quantidade de embalagens de bebidas nas ruas que acabam 

indo parar no lixo comum (aterros) ou no fundo do mar, mesmo podendo ser reciclado.

CARNAVAL – porque?



ESTRATÉGIAS

Potencialidade do consumo consciente: atender as necessidades de consumo 

sem comprometer o meio ambiente;

Cobrança dos consumidores para grandes marcas assumirem posturas mais eco-

friendly;

Ser a primeira marca de cerveja no Brasil a veicular uma campanha 100% voltada 

para conscientização ecológica;

Propor soluções inovadoras para o combate a acumulo de lixo e inventivo a 

reciclagem, questões que atualmente carecem de atenção; 

Manter o perfil inovador e antenado da marca que busca estar sempre um passo a 

frente dos concorrentes nos motes comunicacionais de suas campanhas.

MARKETING AMBIETAL – porque?



AÇÕES DE MARKETING AMBIENTAL
ALGUNS EXEMPLOS

Stella Artois - #1Cálice5Anos

Marca de cerveja lança uma

taça especial com vendas

integralmente revertidas a ONG

Water.org, que promete levar 5

anos de água potável para

comunidades ao redor do

mundo.

WWF - Save Paper. Save

the world.

ONG lança um design

exclusivo de dispensadores

de papel toalha que fazem

alusão ao impacto gerado

pelo uso excessivo de papeis

no meio ambiente.

Coca-Cola - Plantbottle

Marca de refrigerante elabora uma

garrafa PET composta 30% de

material vegetal (cana-de-açúcar)

para substituir insumos do

petróleo e reduzir as emissões de

CO2. Além de ser 100%

reciclável. Garrafas incluem selos

que atestem serem Plantbottles.

Starbucks – Greener Cup

Marca de Coffee Shops lançar

copo de café refil ao preço de

U$1 e oferece descontos para

clientes que o utilizarem ou

trouxerem seus próprios copos.

Além disso, disponibilizou

lixeiras de reciclagem em suas

lojas.



NO

IDEIAS
VAS

SSAS



REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL
LOGOMARCA

Famosa seta redonda que substitui o “O”

torna-se as três setas da Reciclagem que

significam suas fases e processos:

fabricação, utilização e reutilização

Utilização do verde: cor que simboliza

atitudes ecológicas.

Cores mais leves para dialogar com o

intuito da campanha.

A Campanha propõe uma reformulação

temporária da logomarca para chamar

atenção extra e criar uma identidade que

facilmente faça alusão a causa defendida.

A nova logo será utilizada somente o

período da campanha e na produção das

latas decoradas edição especial.



SLOGAN

Continua se apropriando do conceito de Redondo: Não tem lados, não

aprisiona, é diferente, foge do convencional e une as pessoas;

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;

Core Idea: as latas, embalagens e lixo, assim como as próprias pessoas,

podem ser reciclados e ganhar novos formatos e utilidades, sem perder

suas principais propriedades.

REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL





LATA DECORADA

É o asset (ativo) comunicativo

que mais faz alusão ao foco da

campanha -> Reduzir o lixo

gerado por embalagens de

bebidas durante o carnaval;

Será em edição limitada

(apenas para carnaval) e

comercializada em paralelo as

latas normais. Isso cria um

diferencial e faz as pessoas

quererem achar e ter a lata;

Sua embalagem será

inteiramente formulada para a

campanha e mostrará tudo que

a lata pode ser tornar caso

sejam recicladas.

REFORMULAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL



FERRAMENTAS DE MARKETING
CO-BRANDING
O que é?
Propõe criar uma aliança entre organizações para realizar um trabalho em conjunto e fortalecer ambas as marcas. Para

isso, é necessário que as marcas envolvidas tenham um elemento em comum.

Proposta
Criar uma parceria entre a Skol e ONGs locais que trabalhem com iniciativas voltadas para sustentabilidade, de

preferência, para reciclagem de lixo.

Sugestão
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 de grande quantidade lixo acumulada pós-carnaval no fundo do mar das praias da Barra. Os

mergulhadores trabalham retirando 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.

Contrapartidas

- Novos equipamentos de mergulho para todos os voluntários;

- Camisas de neoprene de mergulho na identidade visual da campanha

(mídia espontânea);

- Produção de vídeo acompanhando a tradicional cerimônia de recolha

de lixo pós-carnaval -> Material para Branded Content

- Divulgação da marca e redes do Fundo da Folia em hotsite

especialmente desenvolvido para a campanha.

- Uso dos matérias fornecidos pela Skol;

- Divulgação da Skol em todos seus canais;

- Permissão de uso de imagem para que a Skol

reproduza releases para a imprensa divulgando a

parceria.



FERRAMENTAS DE MARKETING
BRANDED CONTENT

O que é?
Busca produzir conteúdos diferenciados ou storytellings (narrativas) conectados à uma marca para cativar, envolver e chamar

atenção do público e incentivar a comercialização do produto/serviço oferecido.

Proposta
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. 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.

Sugestão
Para chamar ainda mais atenção para esses conteúdos propomos convidar nomes de peso do meio retratado para instigar o

público a conferir o material. 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:

- Atriz da Globo, 60 anos, ativista ambiental.

- Esteve à frente do projeto “Amazônia Para Sempre”

- Recolheu, em 2009, mais de um milhão de assinaturas

para fossem tomadas medidas de preservação.

- Participou da campanha do Ministério do Meio

Ambiente, “Saco é um Saco” que buscava incentivar a

diminuição do uso de sacolas plásticas.

- Cantor pernambucano, 58 anos, ativista ambiental.

- Faz parte de mais de oito campanhas em prol da

defesa do meio ambiente.

- Colaborou com 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.

Christiane Torloni Lenine



FERRAMENTAS DE MARKETING
MÍDIAS OUT OF HOME

OUTDOOR
Recicle sua Lata e faça ela virar:

LIXEIRAS

Plotagem de diversas

lixeiras que serão

instaladas ao longo dos

percursos dos carnavais

patrocinados pela Skol com

mensagem divertida que

provoque as pessoas à

jogarem suas latas no lixo e

não no chão ou no mar.



FERRAMENTAS DE MARKETING
BRAND MOMENT

O que é?
É uma ação desenvolvida para que em um ponto chave de uma ocasião de consumo, seja gerado uma atenção exclusiva para

alguma marca produzindo, consequentemente, mídia espontânea.

Proposta
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.

Sugestão
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” e, ao mesmo tempo, eles vão

pegar uma lata decorada da campanha e vão bater.

“QUER APRENDER? PEGUE A SUA SKOL

E BATA UMA NA OUTRA

TCHÁ TCHÁ, TCHÁ TCHÁ”



FERRAMENTAS DE MARKETING
MARKETING DE GUERRILHA

LIXEIRAS PARA AS RUAS NOS 

CIRCUITOS DE CARNAVAIS

LIXEIRAS PARA OS CAMAROTES 

PATROCINADOS PELA SKOL



FERRAMENTAS DE MARKETING
PICTURE OPPORTUNITY

FRENTE FUNDO

Para gerar mídia espontânea, 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 estar contendo frases diversas e

divertidas que são expressadas no

carnaval.

A ação será reproduzida em camarotes e

blocos patrocinados pela Skol através de

um promotor e um fotógrafo. Cada pessoa

pode escolher sua placa.

As imagens serão disponibilizadas para

que as redes dos camarotes e blocos

publiquem abertamente.



FERRAMENTAS DE MARKETING
AÇÕES DE BETTER WORLD
O que é?
Ações de caráter social que busquem de alguma forma contribuir para um mundo melhor.

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

carregando grandes quantidades de latas de bebidas nas costas e que, mesmo que não

intencionalmente, contribuem para a redução de lixo nas ruas e no mar.

Sugestão
A Skol irá distribuir Kits para catadores de latas contendo:

Coletes na identidade visual da Skol

especial para a campanha;

Luvas protetoras;

Sacos mais resistentes feitos com

plástico biodegradável, para que eles

consigam juntar a maior quantidade

possível de latas, sem gerar ainda

mais lixo poluente.



FERRAMENTAS DE MARKETING
MATERIAS DE MERSHANDISING
O que é?
Materiais que contribuam para propagação e propaganda de uma marca.

Proposta
Distribuir brindes como ação de ativação no carnaval com o objetivo de criar visibilidade e difundir a

marca.

Sugestão
Serão produzidos e distribuídos materiais de mershandising que carreguem a imagem da marca, mas

que 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. Opções:

Buttons feitos de latas de alumínio Chocalhos feitos de latas 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.

Serão distribuídos em blocos de carnaval de

rua ou patrocinados pela Skol entregando às

pessoas um objeto interativo (pois gera

barulho) que proporcione brincadeiras e que

ainda serve de exemplo de como latas

recicladas podem dar vida à novos objetos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

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?

Esse plano estratégico de marketing foi desenvolvido para provar que é possível alinhar uma cerveja à um

conceito ambiental e que isso pode ser feito através da comunicação integrada de marketing, caso

selecionados as ferramentas, ocasiões e momentos corretos. Além disso, é uma oportunidade perfeita

para buscar propor ações que reparem o acumulo exacerbado de lixo no carnaval e, consequentemente,

poluição do meio ambiente.

Vender não deixa de ser o objetivo e essa campanha não se trata apenas de gerar um impacto positivo,

trata-se, também, de gerar desejo de consumo justamente por construir uma identidade de marca que

retribui para a sociedade de alguma forma.

Esse material é um experimento que busca explorar e unir com criatividade diversas ferramentas de

comunicação e marketing para fazer a Skol gerar impacto positivo à sociedade, mas também permanecer

com a imagem e conceito de uma marca inovadora que fala sobre temas importantes e que está sempre

um passo à frente de qualquer outra marca concorrente de cerveja.



E AÍ, VAMOS SER MAIS

VERDES?


