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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa as estratégias de comunicação da marca Skol, retratando 
seu reposicionamento de mercado a fim de maior inclusão de um 
público marginalizado na sua comunicação, no caso desta pesquisa o recorte é: o 
grupo LGBTQI+. Foi realizada a conceituação de identidade, com suas múltiplas 
faces, segundo autores dos estudos culturais. Além de ser também analisada a 
aparição deste público na comunicação de grandes marcas conhecidas. Uma 
introdução mercadológica para compreensão de branding, posicionamento de marca, 
segmentação de mercado, e, principalmente, de valor da marca, também é foco do 
trabalho. O histórico da marca Skol, com a evolução de sua comunicação até os dias 
atuais também e apresentado na monografia, seguido por uma pesquisa quantitativa 
sem representatividade estatística desenvolvida por meio de questionário online, que 
leva em consideração todos os outros capítulos para sua execução. 
 

Palavras-chave: Estratégias de comunicação. Skol. LGBTQI+. Identidade. 
Sexualidade. Representatividade. Valor de marca. 
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RIASSUNTO 
 

Il presente articolo analizza le strategie di comunicazione del marchio Skol, 
rappresentando il suo riposizionamento sul mercato al fine di includere meglio un 
pubblico emarginato nella sua comunicazione, nel caso di questa ricerca il taglio è: il 
gruppo LGBTQI +. La concettualizzazione dell'identità, con le sue molteplici facce, è 
stata condotta secondo gli autori di studi culturali. Oltre ad analizzare anche l'aspetto 
di questo pubblico nella comunicazione di grandi marchi noti. Il focus del lavoro è 
anche un'introduzione al marketing per comprendere il marchio, il posizionamento del 
marchio, la segmentazione del mercato e in particolare il valore del marchio. La storia 
del marchio Skol, con l'evoluzione della sua comunicazione fino ai giorni nostri, è 
anche presentata nella monografia, seguita da una ricerca quantitativa senza 
rappresentatività statistica sviluppata attraverso un questionario online, che tiene 
conto di tutti gli altri capitoli per la sua esecuzione. 
 
Parole chiave: Strategie di comunicazione. Skol. LGBTQI+. l'identità. La sessualità. 
Rappresentatività. Valore del marchio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho pretende discutir um tema que tem se tornado relevante 

nos estudos da comunicação social, e, mais especificamente na habilitação em 

publicidade e propaganda: a representatividade LGBTQI+ nas estratégias de 

comunicação das marcas. E para esta pesquisa determinou-se como recorte a 

comunicação da cerveja Skol e o público residente na cidade de Goiânia. 

A questão-problema do trabalho foi a seguinte: “A representatividade do público 

LGBTQI+ na atual comunicação da Skol fez com que o valor de marca da empresa 

aumentasse na cidade de Goiânia?”. A partir desta questão já é possível entender o 

objetivo geral do trabalho, e quanto aos específicos, pode-se citar: pesquisar temas 

ligados ao público LGBTQI+; entender e analisar a comunicação da marca Skol; 

compreender conceitos mercadológicos como posicionamento, segmentação e brand 

equtiy, além de termos sociológicos como identidade e representatividade por um viés 

cultural; e aprimorar conhecimentos sobre a representatividade na publicidade e 

propaganda e suas consequências no mercado.  

Através de pesquisa e análise bibliográfica, e uma pesquisa quantitativa 

realizada via questionário, espera-se atingir o objetivo proposto e responder a questão 

problema. É possível apresentar hipóteses de possíveis conclusões, como: pode ser 

que a representatividade de minorias na mídia tenha sim influência no valor de marca; 

que a construção do valor de marca depende de fatores mais tangíveis que 

intangíveis, ou que a representatividade e o valor de marca são tópicos sem ligação. 

Quanto ao referencial teórico, durante o trabalho é notório a presença de 

autores ligados aos estudos culturais, e aos estudos de identidades, como Stuart Hall 

e Guarira Lopes, fundamentais para a compreensão do tema. Além dessa categoria 

apresentada, o referencial mercadológico ligado ao tema também é apresentado, 

contando com importantes autores como: Kotler, Keller, José Roberto Martins, David 

Lewis, Yanaze, Edson Cresciteli e Terence Shimp. 

O trabalho se inicia conceituando termos como identidade e público LGBTQI+ 

de acordo com teóricos sociais e culturais e assim buscando compreender o conceito 

de representatividade, por uma abordagem cultural, que faz ligação com a mídia, 

mostrando como esses sujeitos são representados pelos canais de comunicação. 

Além disso, o primeiro capítulo também aborda a luta do povo LGBTQI+ e a busca de 

aceitação pela sociedade, e marcas que desenvolveram em sua comunicação 
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estratégias para estabelecer contato direto com o público em questão. 

No segundo capítulo, pretende-se apresentar conceitos chave para a pesquisa, 

introduzindo o marketing e sua evolução, dialogando com o conceito de branding, 

além de ampliar a discussão para a segmentação de mercado, posicionamento e 

reposicionamento de marca, a fim de entender o tema e incorporá-lo no contexto da 

marca Skol. 

Após a conceituação dos termos, o terceiro capítulo se preocupará em abordar 

a marca Skol, trazendo informações desde sua origem no mercado até os dias atuais 

para uma maior compreensão da empresa. Será abordada também a mudança do 

posicionamento de mercado da marca com o passar dos anos e sua atual 

preocupação com uma comunicação de caráter social e inclusiva. 

A Skol foi uma marca vista como preconceituosa por muitos anos, por priorizar 

em suas campanhas construções narrativas em que diálogos e pessoas 

apresentavam-se em posições machistas e representativas de padrões 

heteronormativos, ou seja, o representado sempre foi o padrão ocidental branco, 

heterossexual e cisgênero. A partir de 2016, a empresa resolveu intensificar seu 

projeto de combate ao seu passado e começou a repensar seu modo de comunicar, 

e assim vieram campanhas como a “Reposter”, voltada para o combate ao machismo 

e a campanha “Respeito is On”, por exemplo. 

É claro que não devemos ser ingênuos ao pensar em representatividade e 

combate ao preconceito quando incorporados a uma marca, pois o fim mercadológico 

estará presente. No caso específico da Skol ao incluir o discurso da diversidade sexual 

e de gênero na sua comunicação o retorno mercadológico se destaca, uma vez que o 

pink money (dinheiro advindo da comunidade LGBTQI+) está em estágio crescente 

com o passar dos anos, segundo o Fundo de Investimentos LGBT Capital. No entanto, 

mesmo assim, é necessário problematizar a iniciativa da marca por incluir em seu 

discurso o apoio à diversidade para que seja possível refletir os meios e 

consequências de discursos inclusivos atrelados a marcas.  

O trabalho, por mais que apresente as campanhas da marca voltadas à 

igualdade de vários grupos, se preocupa mais em direcionar seu viés ao público 

LGBTQI+, intensificando informações acerca das campanhas direcionadas ao Mês do 

Orgulho LGBTQI+ de 2016, 2017 e 2018.  

Por fim, no último capítulo, o objetivo central é pensar se a Skol passa a ser 

uma marca mais admirada pelo público geral (consumidores e não consumidores) 
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residentes na cidade de Goiânia, por envolver o público LGBTQI+ em sua 

comunicação, usando como metodologia uma pesquisa quantitativa sem 

representatividade estatística por meio de um questionário realizado online. 
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2 IDENTIDADES, LUTAS, MÍDIA E MERCADO LGBTQI+ 

 
O presente capítulo se inicia apresentando reflexões sobre o conceito de 

identidade, e ampliando seus horizontes a partir de referenciais teóricos de autores 

que investigam a cultura e sociologia. Os conceitos de gênero e sexualidade, 

importantes para a discussão a ser realizada, também serão abordados, uma vez que 

são base para a compreensão das terminologias LGBTQI+. 

Depois de realizada a conceituação, será apresentado um recorte sobre a luta 

deste grupo por um espaço representativo na sociedade e por uma afirmação de 

identidades. Por fim, uma abordagem da mídia e mercado será feita a fim de dissertar 

sobre como as duas estão caminhando em relação à percepção e aceitabilidade das 

identidades sexuais e de gênero, que estão à margem do centro, e, assim, 

consideradas não normativas. 

  

2.1 Pensando o conceito de Identidade 
 

Falar de Identidade na contemporaneidade é um assunto extremamente 

delicado, pois seu conceito é entendido de maneira múltipla e por vezes incompleta, 

pois depende de um olhar contextualizado e reflexões teóricas mais aprofundadas 

para uma melhor compreensão. O que não exclui a existência de conceitos 

construídos cotidianamente, mas que pouco partem de estudos para serem firmados. 

Por isso, irá se apoiar aqui no conceito de identidade do teórico Stuart Hall1, que a 

separa em três concepções humanas: o sujeito iluminista, dotado de uma identidade 

firme e de uma capacidades de razão; o sujeito sociológico, vivente do mundo 

moderno, formando através da relação com os outros; e o sujeito pós moderno, guiado 

pela crise de identidade, segundo o próprio autor, que significa ter uma identidade não 

fixa e abstrata, podendo ele cambiar da mesma por inúmeras vezes devido a 

mudanças de pensamentos naturais ao ser. 

Para entender melhor este último sujeito, é necessário se guiar pelo conceito 

de pós-modernidade cunhado por Bauman no livro Modernidade Líquida: 

caracterizado pelo período pós Segunda Guerra Mundial, com a queda do muro de 

Berlim, a partir do final da década de 80 até os dias atuais. Um termo utilizado para 

descrever o mundo atual e globalizado, que está sob o domínio do sistema capitalista.  

                                                           
1 Teórico Cultural e Sociológico falecido no ano de 2014, autor do livro “A Identidade Cultural na Pós 

Modernidade”. 
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Ao pensar Identidade, em um contexto amplo, é possível fazer um funil deste 

conceito e ampliar o campo de assunto mais focado e específico, como no caso, 

pensar em Identidades Sociais, Culturais e Coletivas; e Identidades Sexuais e de 

Gênero, que serão abordadas mais especificamente no próximo item.  

 

2.2 Identidade: Explorando suas subdivisões 
 

Ao pensar no indivíduo pós-moderno, nos deparamos com identidades 

fragmentadas e fluidas, que mudam ao longo do tempo, adquirindo novas 

características e perdendo outras, como reforça Hall (2003). Assim, a partir de uma 

abordagem dos estudos culturais e sociológicos, podemos aprofundar este conceito 

fragmentando-o em Identidades Coletivas, Sociais, Culturais, Sexuais e de Gênero. 

De acordo com Barth (1998), a identidade social é relacional, é definida e 

redefinida (provando seu aspecto não fixo e incompleto), através da relação com o 

outro, já que para o autor, identidade é algo definido pela construção de cada grupo 

para se diferenciar de outro. Já pensando na identidade coletiva, o estudo de Gamson 

(1998) afirma algo mais relacionado a ação geral, a um jeito coletivo de agir e entender 

as coisas, como uma cultura dominante, que esbarra agora no conceito de identidade 

cultural, que segundo Louro, Felipe e Goellner (2013), no livro Corpo, Gênero e 

Sexualidade, são adquiridas de uma cultura passada por gerações.  

É importante ressaltar que Identidade Cultural não significa apenas uma ideia 

de dominância cultural. Existem hoje vários atributos adquiridos pela cultura, que 

fazem parte desse conceito, adquiridos por parte das identidades marginalizadas ou 

fora do centro.  

Agora, ao falar em Identidade Sexual, nos esbarramos em um assunto 

extremamente delicado até os dias de hoje. Segundo Louro (1999) em seu livro O 

Corpo Educado: 

 
Muitos consideram que a sexualidade é algo que todos nós, mulheres e 
homens, possuímos "naturalmente". Aceitando essa ideia, fica sem sentido 
argumentar a respeito de sua dimensão social e política ou a respeito de seu 
caráter construído. A sexualidade seria algo "dado" pela natureza, inerente 
ao ser humano. Tal concepção usualmente se ancora no corpo e na 
suposição de que todos vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma 
forma. No entanto, podemos entender que a sexualidade envolve rituais, 
linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções... Processos 
profundamente culturais e plurais. Nessa perspectiva, nada há de 
exclusivamente "natural" nesse terreno, a começar pela própria concepção 
de corpo, ou mesmo de natureza. Através de processos culturais, definimos 
o que é — ou não — natural. (LOURO, 1999, p.9) 
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Nas perspectivas dos estudos culturais, sexualidade não funciona como 

essência (palavra extremamente perigosa, inclusive), tudo é construído através de 

inúmeros fatores externos e internos que nos “definem”. 

Ainda segundo a autora, as identidades sexuais e de gênero são definidas por 

relações sociais e moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. No livro História 

da Sexualidade de Foucault (1988), a sexualidade é definida como um dispositivo 

histórico, isto é, uma invenção social constituída historicamente a partir de inúmeras 

visões sobre sexo. 

Dizer-se homossexual, por exemplo, é se entender pertencente ao grupo desta 

identidade sexual que tem suas características definidas socialmente a partir de vários 

olhares diferentes, assim como se dizer transexual é se entender pertencente a essa 

identidade de gênero.  

Além disso, como parte das identidades sociais, devemos entender as 

identidades sexuais e de gênero como fragmentadas, instáveis, históricas e plurais, 

como insiste a visão pós-moderna de Stuart Hall. 

Os vários conceitos se esbarram em inúmeros caminhos e por isso devemos 

entender quão fluido é tratar do assunto e não compreender parte por parte, de 

maneira estanque, e sim um todo composto por ideias que se acrescentam. Os 

indivíduos não possuem apenas uma identidade, carregamos inúmeras 

características que nos definem e obviamente partilhamos de pensamentos múltiplos 

de várias esferas. Sendo assim, é impossível nos definirmos apenas como 

pertencentes a um grupo determinado, aumentando o grau de fluidez do conceito e 

fazendo com que cada vez mais sejamos mais difícil de sermos categorizados. 

 

2.3 Entendendo o que é LGBTQI+? 
 

Essa famosa sigla já não é mais novidade para muitos, mas com o passar dos 

anos e descobertas sexuais e de gêneros, ela foi aprimorada e novas letras foram 

acrescentadas. De acordo com a Parada Gay de São Paulo no ano de 2018, a sigla 

mais comercial para se usar atualmente é LGBTI+, mas para maior 

representatividade, resolvi acrescentar o Q de Queer. 

De maneira breve, LGBTQI+ é uma sigla utilizada para definir indivíduos que 

não estão inseridos na cultura sexual e de gênero dominante, pessoas que não são 
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homens nem mulheres cis heterossexuais. Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transgêneros (indivíduos que se identificam com um gênero diferente daquele que 

corresponde ao seu sexo atribuído no momento do nascimento), Queers e 

Interssexuais além de inúmeros outros “se entender” fazem parte do grupo.  

O termo Queer, para Gamson (2006), tem sido usado como marcador de 

instabilidade da identidade. Segundo o autor: “(...) a teoria queer e os estudos queer 

propõem um enfoque nem tanto sobre populações específicas, mas sobre processos 

de categorização sexual e sua desconstrução”. (GAMSON, 2006, p. 347).  

Já o conceito de interssexualidade, tem uma vertente mais biológica. As 

autoras Ana Amélia Oliveira Reis de Paula e Márcia Maria Rosa Vieira em artigo 

publicado em 2015, apresentam que:  

 
A intersexualidade interroga de que maneira acontece a definição sexual 
humana, e sua principal causa é a hiperplasia congênita da suprarrenal, 
responsável por cerca de 90% dos casos. Ao nascer, um bebê é designado 
menino ou menina a partir da observação dos genitais. A simplicidade para 
designar o sexo desaparece quando, ao observar o genital, sua conformação 
não é evidente. O genital é ambíguo quando sua aparência impõe dificuldade, 
ou mesmo impossibilidade, de designar a criança como menino ou menina. 
(p. 71) 

 

Fiz questão de explorar essas duas letras da sigla mais a fundo por se tratarem 

das menos usuais e mais fáceis de não compreensão já que nos deparamos com os 

outros termos cotidianamente graças a abertura contemporânea de tratar esse 

assunto tão importante.  

 

2.4 A Luta LGBTQI+ 
 

Não é fácil partilhar de diferentes valores dentro de uma cultura opressora e 

preconceituosa. Ter uma identidade tida como excêntrica no século XX era 

praticamente pedir para ser jogado na periferia e ser invisível aos olhares da 

sociedade, ou no caso, ser extremamente visível e encarado com péssimos olhos. 

Hoje a situação não é mais a mesma mas estamos longe de mudanças que excluem 

da vida dos “diferentes” preconceitos vividos no dia-a-dia. 

 Segundo Masiero (2013), o termo homofobia foi inicialmente utilizado pelo 

psicólogo norte-americano George Winberg do início da década de 70 para designar 

a aversão de estar presente no mesmo lugar, ou em contato, como homossexuais. 

Hoje esse termo por mais que usual, não é o mais adequado já que se trata apenas 
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de uma fobia, não tratando outras formas de hostilidade diante da homossexualidade, 

por isso Adriana Nunan (2003, p. 78) criou o termo “preconceito sexual”. 

 No Brasil, as diferentes formas de gênero e sexualidade ganharam mais espaço 

nos anos 90 a partir de uma maior exploração da Aids pela mídia, que antes era 

considerada a “peste gay”, segundo Facchini (2005) no livro Sopa de Letrinhas? 

Movimento Homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 90, provando 

a tamanha ignorância no assunto. Inúmeros cidadãos para se libertarem e mostrarem 

suas identidades precisaram esperar anos para conseguirem o mínimo de visibilidade 

e conseguirem se inserir na sociedade da forma como realmente queriam há muito 

tempo. No entanto, há que se destacar que esse espaço social ainda é bastante 

restrito a grupos pertencentes a classes sociais mais elevadas. Quando analisamos a 

realidade de indivíduos LGBTQI+, residentes das periferias, que pertencem às classes 

menos favorecidas, essa liberdade de exercerem a sua identidade e sexualidade é 

barrada de maneira abrupta. Há pouco espaço no mercado de trabalho para esses 

indivíduos que se diferenciam dos demais, há violência física e psicológica nas 

diversas esferas por onde transitam. 

 Segundo artigo publicado pelo site Catraca Livre2: 

 
Já o gay que vive em uma condição financeira menos abastada, que usa o 
transporte público pra se locomover e trabalha numa “firma” (e não em 
agência modernosa de publicidade) terá diversos outros obstáculos sociais. 
Talvez, por pressão e opressão do ambiente em que ele convive, a única 
alternativa seja ter uma vida dupla ou “discreta fora do meio”. 

 

 Quando o indivíduo além de negro é gay, além de quase não ter oportunidades 

no mercado de trabalho, quando tem, é necessário manter uma rotina dupla para não 

colocar sua identidade real em primeiro plano. Isso demonstra como o problema é 

ainda mais fundo quando você faz parte de duas ou mais identidades que estão fora 

do centro. 

A visibilidade LGBTQI+ está aumentando cada dia mais, mas mesmo assim em 

pleno ano de 2018 nos deparamos com agressões diariamente. Segundo a Globo3 

em matéria publicada em janeiro de 2018, a cada 19 horas uma pessoa pertencente 

ao grupo LGBTQI+ é assassinado ou comete suicídio no Brasil, fazendo do Brasil 

                                                           
2 <https://catracalivre.com.br/cidadania/alegrias-e-dramas-de-ser-gay/>. Acesso em: 03/09/2018. 
3<https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017-segundo-

relatorio-22295785> acessado em 28/08/2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017-segundo-relatorio-22295785
https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017-segundo-relatorio-22295785
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campeão mundial desse tipo de crime.  

 É necessário sempre encontrar formas de luta e colocar este grupo periférico 

cada vez mais no centro, com cada vez mais poder, o poder da igualdade. Segundo 

Louro (1999), a mídia é uma importante formadora de identidades e pode ajudar 

bastante na inclusão como podemos observar a seguir:   

 
(...) Ao funcionar como um mecanismo que educa e produz conhecimentos a 
publicidade contribui para produzir identidades. Ela ajuda a “fazer” sujeitos de 
um determinado “tipo”. Ela ensina modos de ser e modos de estar no mundo. 
A publicidade também pode ser considerada um mecanismo pedagógico em 
que representações são construídas a partir de um conjunto de práticas 
socialmente estabelecidas, embora, ao mesmo tempo, possamos encontrar 
neste espaço algumas frestas que dão passagem a formas alternativas de 
compreensão do mundo e representações outras que não as hegemônicas. 
(LOURO, 1999, p. 150) 

 

Além da mídia, que atualmente trata do tema de inúmeras formas, como por 

exemplo em novelas, propagandas e programas ao vivo, outra forma importante de 

visibilidade desenvolvida pela população LGBTQI+ foi a comemoração do Dia do 

Orgulho LGBTQI+, celebrado todos os anos e que apresenta um teor de luta rico e 

fundamental para a visibilidade da(s) identidade(s) em questão.  

 A Parada funciona muito mais do que um simples dia em que pessoas saem às 

ruas vestidas com roupas coloridas e extravagantes dançando e cantando, é o dia que 

essas pessoas estão praticamente gritando para toda sociedade “Ei, eu existo!”, “Eu 

sou gente como você”. Um dia de luta que, anualmente atinge cada vez mais pessoas, 

e que, em 2018, contou com cerca de 3 milhões de pessoas, segundo a organização 

do evento4, somente na cidade de São Paulo, que tenta de todas as formas uma 

igualdade e um mundo mais partilhado com a multiplicidade de identidades existentes.  

 Segundo a autora Kathryn Woodward (2000) no livro Identidade e Diferença: 

uma introdução teórica e conceitual, a política de identidade era o que definia os 

movimentos sociais, esta política afirma a identidade cultural de um grupo 

marginalizado e se torna mobilização política, assim comemorando a singularidade 

cultural de um grupo. 

  Mesmo após várias tentativas, segundo Butler (2005), a cultura “normativista” 

acredita que isso seja uma ameaça homossexual. Trazer outras sexualidades e 

gêneros para o centro é uma ameaça ao padrão hegemônico que pode quebrar com 

                                                           
4<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/parada-do-orgulho-lgbt-ocupa-a-paulista-com-

festa-e-recado-politico.shtml> acessado em 03/09/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/parada-do-orgulho-lgbt-ocupa-a-paulista-com-festa-e-recado-politico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/parada-do-orgulho-lgbt-ocupa-a-paulista-com-festa-e-recado-politico.shtml
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o muro enraizado dessa cultura dominante, um terror para muitos, mas que sonho 

seria esse rompimento e que evolução seria esse fato para os seres humanos. É 

preciso tomar cuidado e conseguir ir de frente aos anseios dessa parte da população 

que sofre por não serem quem realmente são.  

 

Precisamos prestar atenção às estratégias públicas e privadas que são 
postas em ação, cotidianamente, para garantir a estabilidade da identidade 
“normal” e de todas as formas culturais a ela associadas; prestar atenção às 
estratégias que são mobilizadas para marcas as identidades “diferentes” e 
aquelas que buscam superar o medo e a atração que nos provocam as 
identidades “excêntricas”. Precisamos, enfim, nos voltar para práticas que 
desestabilizem e descontruam a naturalidade, a universalidade e a unidade 
do centro e que reafirmem o caráter construído, movente e plural de todas as 
posições. É possível, então, que a história, o movimento e as mudanças nos 
pareçam menos ameaçadores. (LOURO; FELIPE; GOELLNER, p. 51) 

 

 

2.5 Gênero e Sexualidade na Mídia 
 

Durante os últimos anos, as mídias voltadas para a massa apresentam cada 

vez mais aos espectadores, indivíduos que se enxergam com identidades diferentes 

às consideradas socialmente normais. Pensar em identidade e diferença, para a teoria 

cultural contemporânea, é falar em representação, segundo Tomaz Tadeu da Silva 

(2000).  Através de associações socialmente construídas por meio de signos, por 

exemplo, é possível identificar um grupo na mídia. É possível colher associações da 

identidade e diferença para a construção de grupos e assim representar formas de ser 

para a massa. 

 
A identidade e a diferença são estreitamente dependentes da representação. 
É por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a 
diferença adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim 
dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste 
caso, dizer: “essa é a identidade”, “a identidade é isso”. (SILVA, 2000, p. 91). 

 

Hoje, é absolutamente comum ligar a televisão e assistir programas de 

auditórios consumidos pela massa com convidados e convidadas gays, lésbicas, 

transsexuais, travestis e pertencentes a outros inúmeros gêneros e sexualidades. E 

não é só na televisão que isso acontece, consumimos músicas feitas por este público 

em famosas rádios nacionais e estamos o tempo todo entrando em contato com outros 

indivíduos de identidades diferentes na internet, fruto de uma globalização. 

Grandes novelas de importantes emissoras abordam o assunto a fim de trazer 
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uma maior naturalização do diferente para a massa, o teor de luta abordado 

anteriormente continua se manifestando por essas produções culturais a fim de fazer 

o “novo” ser mais aceito.  

A mídia é uma importante forma de construir identidades já que por meio da 

representação de um grupo por características específicas continuam perpetuando a 

ideia, assim como ela pode formar novas identidades mostrando outros modos de agir 

até então não explorados pela comunidade espectadora.  

 
(...) entendo que as relações de gênero representadas pela mídia são campos 
de constituição de identidades, de produção de representações e, portanto, 
espaço educativo onde imagens de crianças, adolescentes, mulheres e 
homens podem ser consumidas, tendo como referencial modelos social, 
econômico e cultural hegemônicos. (LOURO; FELIPE; GOELLNER, p. 153) 

 

A partir disso, a mídia pode adquirir uma nova função na atualidade já que ela 

também pode abordar novas identidade que são tidas como excêntricas, como ainda 

abordam as autoras (idem, p. 154): “(...) Neles o que vemos são representações de 

modelos legitimados socialmente que, ao mesmo tempo, podem conter novos 

modelos ainda em busca de legitimação.” 

E qual seria essa nova função? Simples, ajudar na luta LGBTQI+ e sempre que 

possível utilizar de sistemas de representação, segundo os estudos culturais, para 

conseguir reproduzir essas identidades marginalizadas no centro, e assim, ajudar com 

o rompimento do preconceito cultural ao longo das gerações.  

 

2.6 Marcas e o Mercado LGBTQI+ 
 

A diversidade sexual e de gênero é um tema que está em alta na comunicação 

de inúmeras marcas nos dias atuais. O Boticário, Natura, Burger King, Avon, Coca-

Cola, Skol, Gol, Doritos, Magnum e Netflix são algumas dessas marcas que tratam do 

assunto inclusão em suas propagandas. 

 De acordo com o Vice Presidente de Planejamento da NBS, Gustavo Otto, em 

entrevista feita pela revista Meio & Mensagem5 em 2017, as marcas entenderam que 

a diversidade é um caminho para a diferenciação e experimentar um novo público 

consumidor, um grupo de compradores cada vez maior graças a uma maior abertura 

social para “novas” identidades emergirem.  

                                                           
5<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/06/17/marcas-e-diversidade-como-ir-

alem.html> acessado em 29/08/2018. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/06/17/marcas-e-diversidade-como-ir-alem.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/06/17/marcas-e-diversidade-como-ir-alem.html
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 Além disso, esse novo mercado está consumindo muito segundo o Fundo de 

Investimento LGBT Capital6, fundado pelo empresário Paul Thompson, que mede o 

poder do pink money (dinheiro advindo da comunidade LGBTQI+) mundialmente. Em 

2016, o fundo registou um movimento de cerca de US$ 3 trilhões vindos deste público 

ao redor de todo o mundo, segundo matéria publicada pela “Isto É”7. 

Por mais que nem todo mundo consiga exteriorizar a sexualidade e gênero 

sexual, pesquisas são levantadas a fim de entender como vivem essa parcela da 

população. De acordo com a Consultoria InSearch Tendências e Estudos de Mercado, 

na mesma matéria publicada pela “Isto É”, no Brasil, este público é formado por 

aproximadamente 18 milhões de pessoas com renda salarial média de R$ 3200,00 

pertencentes majoritariamente às classes A e B, ou seja, um ótimo target foi 

descoberto pelas empresas para ampliar seus horizontes financeiros ligados ao 

consumo. 

Todos os anos, por volta do final de junho e começo de julho, nos deparamos 

com a comunicação de empresas inclusivas cada vez mais voltadas ao incluir, ao 

orgulho já que a data que é comemorada o orgulho LGBTQI+ é 28 de junho. E não é 

só na mídia que encontramos essa integração, grandes marcas como as já citadas 

patrocinam a Parada Gay de São Paulo a fim de maior visibilidade e de mostrar apoio 

à luta vivida diariamente por essa população. 

A seguir serão apresentadas campanhas publicitárias de emblemáticas marcas 

que, inserem em seu planejamento de comunicação, peças e ações voltadas a esse 

público, correndo riscos de boicotes por parte de uma parcela conservadora da 

população para defender novas ideias e ganhar uma parcela de mercado. 

 

 O Boticário 
 
Em 2015, a empresa de cosméticos O Boticário resolveu fazer uma 

propaganda direcionada à televisão no dia dos namorados, que apresentava como 

personagens do seu roteiro um casal homossexual masculino. O resultado disso, foi 

um grande buzz dias após a divulgação da propaganda e uma chuva de comentários 

nas redes sociais da marca. 

                                                           
6Empresa com sedes em Londres e Hong Kong, especializada na administração de ativos e 

consultorias para empresas e cujos serviços são voltados aos “gays”. 
7<https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/investidores/20130531/poder-pink-money/3262> acessado 

em 14/09/2018. 
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Uma parcela conservadora e religiosa da massa, prometeu boicote à marca 

enquanto outra parte da população aplaudia de pé e louvava a atitude da marca de 

fazer de um dia tão especial, um dia para todas as formas de amores. 

 
Figura 01: Trecho da propaganda de dia dos namorados do O Boticário 

 

 
Fonte: Correio 24 horas 

 

Após boicote mal sucedido, a campanha foi absolvida pelo Conar (Conselho 

Nacional de Autorregulação Publicitária) durante sua veiculação e, ganhou o prêmio 

máximo no Effie Wards Brasil 2015, o Grand Effie. 

 

 Doritos 
 
A Doritos aproveitou a 21ª Parada Gay de São Paulo em 2017, que contou com 

aproximadamente 18 milhões de pessoas (brasileiros e turistas), para fazer sua ação 

de guerrilha no evento.  

A marca distribuiu uma versão diferente de seu famoso salgadinho que se 

chamava “Doritos Rainbow”. Dentro do saquinho era possível encontrar várias cores 

dos nachos sabor queijo. Ainda era possível adquirir o salgadinho online pelo site da 

marca e assim a internet foi ao delírio com um grande número de pessoas querendo 

comprar. 

O recurso arrecadado das vendas online do salgadinho era revertido em 

doação para a Casa 18, que acolhe a parcela LGBTQI+ da população que foi expulsa 

de casa, em sua grande maioria por falta de aceitação da família. A ação gerou um 

                                                           
8 Projeto de cultura e acolhimento LGBT no centro de São Paulo. 
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grande impacto positivo para marca que foi extremamente elogiada em suas redes 

sociais. 

Figura 02: Site que vendia online o Doritos Rainbow 

 

 
Fonte: Doritos 

 

 Burger King 
 
O Burger King é uma das empresas que também se preocupa em fazer 

campanhas direcionadas ao público LGBTQI+ nos últimos anos. 

A rede de fast-foods criou campanhas que foram elogiadas pelo público e que 

tiveram grande repercussão na mídia, levando a famosa visibilidade de marca e de 

novas identidades ao holofote para a massa. 

No ano de 2014, por exemplo, a empresa trouxe o seguinte conceito para sua 

campanha: “We are all the same inside”, que traduzindo fica: Nós todos somos iguais 

por dentro. A ação foi feita para a Parada Gay de São Francisco e divulgava um versão 

limitada do seu famoso sanduíche: o Whooper, embalada com o arco-íris, símbolo da 

luta LGBTQI+. Quando os sanduíches eram abertos pelos consumidores, eles 

percebiam que não tinha nada de diferente dentro, eram os mesmos ingredientes, 

justificando seu conceito. 

 

Figura 03: Whopper embrulhado com papel com as cores do arco íris 

 

 

Fonte: iGay 
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Figura 04: A coroa do Burger King feita com as cores do arco íris 

 

 

Fonte: Geek Publicitário 

 

Já em 2018, a marca lançou o Shake Unicórnio para vendas entre os dias 30 

de maio e 15 de junho em todo o Brasil. A ação fez parte da Parada Gay de São Paulo 

também, que contou com a distribuição de várias coroas durante o evento. 

 Segundo Ariel Grunkraut9, diretor de Marketing do Burger King: “Com essa 

iniciativa, Burger King será também Burger Queen, Burger Trans, Burger Gay, Burger 

Bi (...)”. É nítido na marca a preocupação com presença LGBTQI+ em sua 

comunicação. 

 

Figura 05: Banner de divulgação do Shake Unicórnio 

 

 
Fonte: Huff Post Brasil 

                                                           
9<https://www.huffpostbrasil.com/2018/05/28/shake-unicornio-e-novidade-do-burger-king-para-celebrar-
diversidade_a_23445381/> acessado em 14/09/2018. 



25 
 

 

 Skol 
 

A Skol é uma das marcas mais importantes na atualidade quando se pensa em 

inclusão LGBTQI+ na comunicação das marcas. A empresa apresenta campanhas 

direcionadas para este público já há 3 anos.   

As formas de exploração das peças serão analisadas no capítulo 3, que 

abordará exclusivamente a cerveja em questão, já que a Skol é o estudo de caso 

apresentado neste trabalho. 

 

2.7 Marcas de Diversidade: Além do Discurso 
 

Mais do que inserir uma identidade periférica em sua comunicação, inclusão é 

ir além do discurso e executar ações que fazem a população realmente acreditar no 

teor inclusivo da marca.  

Hoje com toda representatividade financeira do pink money no mercado, 

empresas não podem adentrar neste novo público só para colher essa fatia de 

mercado e fazer peças e campanhas rasas que logo serão desmascaradas pelo 

público. É preciso entender que estamos comunicando com os próprios donos das 

identidades que queremos atingir, e sendo raso e não fornecendo real apoio, a marca 

perde credibilidade e pode vir a ter uma reputação extremamente negativa no 

mercado, soando como falsa. James Scavone, CCO da Salve Tribal, para a revista 

Meio & Mensagem10 afirma: Costumo dizer que nossa equipe de social/conteúdo joga 

no gol. Somos goleiros e goleiras. Às vezes, o nosso papel é não deixar alguma coisa 

passar, proteger marcas de usar certos termos ou construções ou contar histórias 

muito caricatas ou anacrônicas. 

A agência por trás da marca, caso ela exista, precisa sempre guiar a 

comunicação para que ela não se torne a maior dor de cabeça da empresa. É preciso 

também ir muito além do discurso bem fundamentado para ser uma marca que apoia 

a diversidade. É preciso ter em sua rede de funcionários pessoas pertencentes a 

grupos sociais fora da “normalidade” e criar ações que revertam o dinheiro para 

instituições em prol dos direitos LGBTQI+, por exemplo, como no caso da marca 

Doritos, dito acima. A empresa precisa de fato abraçar esse mercado em todos os 

                                                           
10<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/06/17/marcas-e-diversidade-como-ir-

alem.html> acessado em: 29/08/2018. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/06/17/marcas-e-diversidade-como-ir-alem.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/06/17/marcas-e-diversidade-como-ir-alem.html
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sentidos, incluindo em seu posicionamento, missão e valores a questão da 

diversidade e traduzir isso em seus projetos e comunicação com o mercado.     

No entanto, para haver um contato realmente próximo com este público é 

necessário entender e muito com quem estamos falando. Para James Scavone em 

mesma entrevista cedida para a Meio & Mensagem em 2017: 

 
Quanto mais diversa e heterogênea a agência, melhor. Uma agência com 
gente de todos os cantos do Brasil entende melhor o país e sua pluralidade. 
É o acúmulo de histórias e experiências diversas que torna o ambiente mais 
rico, mais vivo, mais preparado para entender o agora. Estimular a 
representatividade é deixar a agência mais competitiva. É atrair e reter mais 
talentos. O caminho é longo até podermos dizer que agências em geral são 
lugares onde a representatividade é premissa básica. 

 

O caminho é realmente longo para uma comunicação efetiva e o fato de marcas 

serem realmente inclusiva ou apenas quererem uma fatia de mercado é um assunto 

que precisa muito ser discutido, mas o simples fato de colocar novas identidades na 

comunicação de massa já deve ser analisado como uma atitude incrível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

3 MERCADOLOGIA 
 

Neste segundo capítulo, será apresentado o conceito de marketing e branding, 

mostrando fatores decisivos para a construção de uma marca, além de diferentes 

compreensões sobre a relação entre esses conceitos.  

 Após a conceituação, serão apresentados dois fatores importantes para uma 

marca: Posicionamento e Segmentação de Mercado, que ajudam a definir o destino e 

visão de uma marca, além da comunicação com seu público. Além disso, será 

incorporado ao texto o conceito de “Brand Equity”, que auxilia na compreensão sobre 

valor da marca e nos ajuda a chegar ao objetivo do presente trabalho.  

 Para finalizar, serão apresentadas marcas que se preocupam atualmente com 

questões sociais, e que implementaram em seus processos de gestão de marca o 

diálogo com públicos marginalizados, fazendo assim, um desvio também em seu 

antigo posicionamento de marca.  

 

3.1 O Marketing  
 

Ao se pensar em uma marca na atualidade, pensamos também no marketing 

dessa empresa e como fomos impactados por ela em nosso cotidiano. Segundo a 

American Marketing Association11 (2004): Marketing é o processo de planejar e 

executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, 

bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e 

organizacionais. 

De acordo com Kotler (2010), o mundo passa por mudanças com o passar dos 

anos, e é responsabilidade do marketing se adaptar a essas modificações para 

continuar cumprindo seu principal objetivo no mercado. Ainda de acordo com o autor, 

podem-se definir quatro principais etapas para o marketing, as duas primeiras são: 

 Marketing 1.0: Surgiu no período industrial e tinha o foco central no produto. 

“Qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto”, é a 

frase emblemática de Henry Ford que consegue mostrar exatamente o 

funcionamento dessa etapa.  

 Marketing 2.0: Com surgimento na era da informação, começou a colocar como 

foco o consumidor, o valor do produto começou a ser dito pelo cliente. Para Kotler 

                                                           
11 A mais antiga associação de profissionais e pesquisadores ligados ao marketing. 
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(2010): 

 
O profissional de marketing precisa segmentar o mercado e desenvolver um 
produto superior para um mercado-alvo específico. A regra de ouro segundo 
a qual “o cliente é rei” funciona bem para a maior parte das empresas. (...) 
Infelizmente, a abordagem entrada no consumidor pressupõe implicitamente 
que os clientes sejam alvo passivo das campanhas de marketing. Tal é a 
visão do Marketing 2.0, ou a era orientada para o cliente. (p. 4). 

  

Mesmo o cliente sendo o foco do Marketing 2.0, essa ideia pode não ser o 

bastante para algumas marcas, é preciso ir além. É preciso hoje entender que o cliente 

não pode ser tratado em um aspecto geral, comparado com os demais, independente 

de identidade e demais características. E assim, o conceito de Marketing 3.0 é 

apresentado pelo autor em 2010, sendo ele direcionado não para o cliente, mas sim 

para o ser humano com todas as suas particularidades, uma era de valores passa a 

ser então pensada e aos poucos implantada pelas empresas.  

A mente, o coração e o espírito do consumidor entram em jogo como pontos a 

serem trabalhados pelas marcas, para se conseguir vender um produto ou serviço e 

estabelecer uma relação com seus públicos-alvo. De acordo com Yanaze (2006), o 

consumo é motivado pela carência, necessidade e desejo, e lembrando que esses 

três aspectos podem ter um cunho mais emocional do que racional, assim justificando 

a aplicação do marketing mais voltado ao ser humano.  

No ano de 2016, foi cunhado por Kotler um novo modelo de marketing: o 4.0, 

baseado na interação digital entre marca e “consumidor”, que atualmente é entendido 

como um “prossumidor”, conceito criado a partir dos termos em inglês: producer 

(produtor) e consumer (consumidor) elaborado pelo escritor Alvim Toffler12 em 1980 

que atribui um novo papel ao consumidor pós-moderno, já que com a facilidade de 

divulgar informações com a internet, ele também pode ser entendido como um 

produtor de conteúdo e mensagem.    

 
(...) o conhecimento das necessidades emocionais e dos desejos das 
pessoas, é, na realidade, agora mais do que nunca, a chave do sucesso. As 
organizações devem tomar o passo decisivo no estabelecimento de conexões 
mais fortes e relacionamentos que identifiquem seus clientes como parceiros. 
Hoje, a indústria precisa trazer às pessoas os produtos que estas desejam, 
no momento em que precisem ou queiram, em locais inspiradores e que 
atendam profundamente às suas necessidades. (GOBÉ, 2002, p. 19) 

 

O marketing emocional é presença marcante no ideal do Marketing 3.0, é 

                                                           
12 Escritor norte-americano falecido em 2016 conhecido pelos seus escritos sobre a revolução digital. 
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importante pensar no consumidor como único e entender seus valores de acordo com 

sua identidade e cultura. Gobé (2002), reforça essa ideia ao dizer que o consumidor 

quer ser visto de maneira individual e espera que as marcas saibam exatamente o 

que ele quer; “Realmente, as marcas não pertencem mais às empresas, mas às 

pessoas!” (p.21). 

 

3.2 Branding 
 

Uma das coisas mais valiosas de uma empresa é sua marca, e o marketing 

exerce papel fundamental para gerenciar esse valor. Antes de tudo, é fundamental 

estabelecer o conceito de marca, que para a American Marketing Association (AMA)13 

é: “um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, 

destinado a identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou de um grupo de 

fornecedores para diferenciá-los dos de outros concorrentes”. 

A partir da compreensão do conceito, é necessário saber as quatro principais 

etapas do processo de gestão estratégica de marca, que para Kotler (2012) são: 

 Identificação e definição do posicionamento de marca. 

 Planejamento e implementação do marketing da marca.  

 Mensuração e interpretação do desempenho da marca. 

 Crescimento e sustentação do valor da marca.  

Toda essa gestão faz parte do processo de Branding, que nada mais é do que: 

“dotar bens e serviços com o poder de uma marca”, segundo Kotler (2012), ou em 

uma perspectiva de um outro autor: 

 
(...) é a ampliação da importância da marca como elemento diferenciador em 
um mercado em que a tecnologia não ocupa mais esse papel. (...) Em última 
instância, branding é a reflexão que se faz a respeito da construção de uma 
identidade personalizada para uma empresa ou produto a partir de uma 
metodologia de investigação e posicionamento estratégico de mercado. 
Depois de conceituada, a marca vai ser expressa pelo design. (KAPAZ, 
2001). 
 
 

 O Branding faz parte do universo do marketing, já que vem de sua evolução e 

dos programas de identidade corporativa segundo Ana Costa e Silva (2002), mas não 

podem ser tratadas como iguais já que o branding vai muito além de um planejamento 

                                                           
13<http://www.ideiademarketing.com.br/2013/05/27/branding-e-o-marketing-de-experiencia-como-
estrategia-de-posicionamento-e-comunicacao> Acesso em 29/10/2018. 
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estratégico já que trata da afetividade da marca com o público consumidor, uma 

perspectiva muito mais preocupada na aplicação do Marketing 3.0 citado acima, ligado 

ao ser humano. 

 Mesmo que os conceitos não sejam iguais, é um grande erro tratar com 

distância as palavras marketing e branding. Segundo Martins (2000), o 

desenvolvimento do branding inovador é prejudicado por algumas práticas de 

marketing que entram em conflito com os interesses da gestão de marca.  

 

O drama é maior nas empresas cujo foco de marketing é restrito ao arroz com 
feijão, sem contemplar os fatores necessários de branding, eventualmente 
pelo fato de acreditarem que o elemento marca não é separável da 
especialização em marketing, mas tão somente uma atividade acessória. A 
distorção dessa abordagem, segundo os mais extremistas, bloqueia a 
identificação dos perigos que surgem em um mercado de consumo atraente 
e que desperta riscos continuamente. (MARTINS, 2000, p. 143) 
 

 É imprescindível o trabalho de mesma visão tanto em todo processo do 

marketing como no branding já que todas as marcas têm sempre o mesmo objetivo: 

venda de produtos e serviços, que apenas será alcançado se os trabalhos dos 

profissionais de uma empresa estiverem voltados em uma mesma direção.  

Com certeza um processo bem desenvolvido na construção do Branding é 

etapa decisiva para o sucesso da empresa. É de extrema importância pensar de 

maneira cautelosa desde a concepção da marca com seu posicionamento até a 

manutenção de seus objetivos via propaganda já que estamos tratando assim com 

consumidores. Para Gobé (2002): “O futuro da criação de marcas é escutar as 

pessoas com atenção para desenvolver uma forte conexão com elas, apresentando-

lhe soluções de melhoria de vida em seus mundos”. Só é preciso lembrar que o futuro 

já é agora e que a necessidade maior é escutar o público e fazer da marca, a própria 

extensão de seus consumidores.  

  

3.3 Segmentação de Mercado e Posicionamento de Marca 
 

A definição do posicionamento de uma marca e a segmentação de mercado 

são duas etapas cruciais no processo de desenvolvimento da marca. O Marketing tem 

como função primordial pensar o consumo e as relações estabelecidas em volta dele. 

Segundo Yanaze (2006, p.28), é importante compreender que o ato de consumir 

“ainda hoje assume diferentes formas”, assumindo percepções diversas em relação à 

”natureza e finalidade dos bens”, às pessoas e circunstâncias em que o ato ocorre.   
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No marketing, consumo é entendido de uma maneira mais literal e comum no 

nosso vocabulário, diferentemente da versão encontrada nos estudos sociais. Para 

Barbosa e Campbell (2006): 

 
(...) consumo é ao mesmo tempo um processo social que diz respeito a 
múltiplas formas de provisão de bens e serviços e a diferentes formas de 
acesso a esses mesmos bens e serviços; um mecanismo social percebido 
pelas ciências sociais como produtor de sentido e de identidades, 
independentemente da aquisição de um bem; uma estratégia utilizada no 
cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para definir diversas situações 
em termos de direitos, estilo de vida e identidades; e uma categoria central 
na definição da sociedade contemporânea. (p. 26) 
 

No livro Marketing de Relacionamento, McKenna (1997) afirma que o objetivo 

real do marketing é ganhar mercado, ganhar novos consumidores, ter mais consumo 

de produtos e serviços por parte de um grande público consumidor, mas é de extrema 

importância para a empresa entender quem é seu público e como comunicar com ele 

para conseguir atingir esse objetivo.   

 Assim já voltamos na história do branding e sua função decisiva no consumo 

de uma marca. Para Lewis e Bridges (2004), a escolha das marcas depende da 

intensidade com que o consumidor se identifica com a personalidade desenvolvida 

para um produto. Sendo assim, caso a “personalidade da marca” seja diferente da 

nossa, é mais difícil que compremos. 

Através da segmentação de mercado, e assim entendido o público-alvo a que 

uma marca se direciona, é necessário construir o posicionamento de uma marca de 

forma a potenciais consumidores, colocando em sua comunicação e criação de marca 

elementos que fazem parte da identidade desse público e que contribuam para uma 

criação de um valor de marca positivo, possibilitando assim a existência de uma fatia 

fidelizada de consumidores e a sustentação do bom desenvolvimento da empresa. 

 O conceito de segmentação de mercado foi dito pela primeira vez por Wendell 

Smith14 na década de 50:  

 
Segmentação de mercado consiste em ver um mercado heterogêneo 
(caracterizado por demanda divergente) como um grupo de mercados 
homogêneos menores em resposta à preferência por produtos diferentes 
entre os segmentos importantes do mercado. Isso é atribuído aos desejos 
dos consumidores ou usuários por uma satisfação mais precisa de seus 
desejos variados. (SMITH, 1956, p. 6) 

 
 

                                                           
14 Importante jornalista esportivo afro-americano falecido em 1972. 
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Nessa perspectiva, Yanaze (2006) complementa ao afirmar que existem bases 

de segmentação de mercado, que são grupos usados para identificar consumidores 

de acordo com características específicas. Elas são: geográficas, demográficas, 

benefícios procurados, comportamentais e psicográficas.  

 Ao pensar em um produto, como por exemplo, uma cerveja comercializada no 

Brasil, é necessário refletir sobre a segmentação geográfica, na delimitação do local 

onde os clientes são encontrados, por exemplo. Além disso, é necessária uma 

segmentação demográfica para definir a idade do público, já que por se tratar de uma 

bebida alcoólica os consumidores precisam ter mais de 18 anos e assim por diante. 

 Cada base de segmentação possui variáveis que necessitam de estudo para a 

compreensão do cliente, e, assim fazer um bom posicionamento de marca no 

mercado. 

 Segundo Silva (2002), o posicionamento é a síntese da concepção estratégica 

da marca, a criação e o desenvolvimento de diferenciais competitivos percebidos 

pelos consumidores, é nada mais nada menos do que a alma da marca aplicada ao 

mercado como diferenciadores de produtos de mesma linha.  

 A questão é posicionar marcas para que os consumidores enxerguem os 

produtos/serviços dessa empresa como diferentes, já que através do estudo da 

segmentação de mercado é possível compreender métodos de tornar o marketing, em 

contexto geral, mais assertivo para os mercados-alvo. Kotler (2012) afirma que 

nenhuma empresa pode vencer se seus produtos se assemelham a qualquer outro no 

mercado, e isso é percebido com muita frequência nos dias de hoje devido ao imenso 

número de marcas e produtos existentes no dia-a-dia. 

 
O posicionamento exige que os profissionais de marketing definam e 
comuniquem as semelhanças e as diferenças entre sua marca e a de seus 
concorrentes. Mais especificamente, para decidir o posicionamento é preciso 
(1) determinar uma estrutura de referência, identificando o mercado-alvo e a 
concorrência relevante; (2) identificar as associações ideias com a marca no 
que diz respeito aos pontos de paridade e de diferença com base nessa 
estrutura de referência; e (3) criar um mantra que resuma seu posicionamento 
e sua essência. (KOTLER, 2012, p. 295). 

 
Após citadas as etapas para a criação de um posicionamento de marca 

segundo o autor, é necessário a conceituação dos termos para a explicação e 

entendimento se tornar mais objetivo.  

 A estrutura de referência competitiva define a concorrência de uma empresa 

específica, fazem parte dessa análise as decisões sobre o mercado-alvo. Quando se 
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pensa em identificar as associações ideias com a marca no que diz respeito aos 

pontos de paridade e de diferença é necessário entender o que são esses pontos, na 

visão do autor: “pontos de diferença são os atributos ou benefícios que os 

consumidores associam fortemente a uma marca, avaliam positivamente e acreditam 

que não poderiam ser equiparados por uma marca da concorrência” (KOTLER, 2010, 

p. 298), enquanto que: “os pontos de paridade são as associações de atributo ou 

benefício que não são necessariamente exclusivas às marcas, mas podem, na 

verdade, ser compartilhadas com outras marcas” (p. 298). 

 Para finalizar as etapas do desenvolvimento de um posicionamento de marca, 

é necessário pensar no mantra da marca, que se assemelha com o slogan mas não é 

externalizado com ele de forma explícita. Kotler (2012) afirma que um mantra para a 

marca é uma articulação do coração e da alma da marca. Essa última etapa tem 

extrema importância na hora da criação de valores de uma marca para o público.  

 

Figura 06: Quadro Exemplos de propostas de valor 
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e boa qualidade 

 
 

15% mais 
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A station wagon 
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Domino’s (pizza) 
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conveniência 

 
 
 

Rapidez na entrega 
e boa qualidade 

 
 
 

15% mais 
caro 

 
 

Pizza gostosa e 
quente entregue 
rapidamente em 
sua casa, por um 
preço razoável 

Fonte: Administração de Marketing, 14ªed., p. 294 

 

 Depois de elaborado um posicionamento de marca, estabelecido todas as 

etapas de branding e após anos no mercado, algumas empresas são obrigadas a 
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fazer uma alteração em sua visão e valores para continuar com crescimento no 

mercado, e quando isso acontece, a empresa precisa se reposicionar e refazer todos 

os processos de gestão de uma marca. O tópico seguinte apresentará a seguinte 

transformação. 

 

3.3.1 Reposicionamento de Marca 
 

Reposicionar uma marca não é uma tarefa simples já que se trata de uma 

mudança localizada no núcleo da marca. Mudar a identidade de uma empresa, 

alterando sua imagem na cabeça dos consumidores é uma tarefa árdua que necessita 

ser feita em algumas empresas para a sustentação dos seus produtos no mercado. 

Anos após o nascimento de uma marca, o cenário pode mudar já que nosso 

público consumidor se trata de seres humanos. Nada é estável no mercado e, muitas 

vezes, mudanças drásticas para que a estratégia de marketing de uma empresa 

continue indo de acordo com seu público e objetivos são fundamentais.  

Segundo artigo publicado pela Resultados Digitais15 em 2018, existem 5 passos 

para a mudança de posicionamento. Eles são: analisar o cenário, conhecer os anseios 

do público consumidor, reposicionar, comunicar a mudança de identidade e monitorar 

os resultados.  

Não adianta mudar o núcleo e pensamento de uma marca mas não comunicar 

a mudança ao público, além de soar falso o novo posicionamento, o público pode não 

fazer a ligação com a marca antiga diminuindo o número de vendas, por exemplo. 

Além disso, é importante saber que não se muda a cabeça das pessoas da noite para 

o dia, o novo entendimento de uma marca para o consumidor pode demorar anos, 

tempo para o novo posicionamento se tornar estável no mercado e ter um sentimento 

de sinceridade visto por parte dos clientes. Em uma conversa entre Neil Armstrong, o 

mais famoso astronauta do mundo e o reitor da Universidade de Harvard fica nítido o 

poder da imagem:  

 
Será que eu não consigo fugir da imagem de astronauta? Você já percebeu 
que tenho ensinado engenharia aeronáutica na sua universidade nos últimos 
5 anos, tenho conseguido fazer com que meus alunos tenham boas notas, 
tenho trabalhado em alguns projetos importantes de bioengenharia na Escola 
de Medicina e, ainda assim, você pensa em mim como Neil Armstrong, o 
astronauta? É natural que eu esteja deprimido (BENNIS, 1999) 

 

                                                           
15 <https://resultadosdigitais.com.br/blog/reposicionamento-de-marca/> acessado em 10/09/2018. 
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Telles (2004), propõe quatro tipologias para reposicionamento, elas são: 

Reposicionamento Reativo (resultante das mudanças culturais, sociais, econômicas, 

políticas ou tecnológicas), Reposicionamento Prepositivo (orientada para melhor 

desempenho ou aproveitamento de oportunidade), Reposicionamento Corretivo 

(decorrente da ineficácia de alcance dos objetivos pretendidos pela marca), e o 

Reposicionamento Adaptativo (baseado na alteração do composto promocional). 

É sempre importante pensar em uma visão e ter valores atuais que dialoguem 

com o público mesmo com o passar dos anos. O valor de uma marca deve ser sempre 

assunto principal na hora de discutir uma marca e sua presença no mercado. Para 

esse valor, é estabelecido o termo “brand equity”, que é discutido a seguir.  

  

3.4 Brand Equity 
 

Na visão de Kotler (2012), brand equity é o valor agregado atribuído a bens e 

serviços. Esse valor pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem 

e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação de mercado e na 

lucratividade gerada pela marca. 

 Ao pensar neste conceito nos deparamos com elementos tangíveis e 

intangíveis de uma marca, e o termo é justamente a somatória desses dois elementos 

e que contribui para o crescimento sustentado dos seus lucros.   

 Segundo Keller (1997), brand equity representa uma condição em que o 

consumidor é familiar à marca, sobre a qual guarda associações favoráveis, únicas e 

muito fortes. A partir da comunicação, principalmente, o público consumidor cria uma 

imagem de marca e assim faz o reconhecimento dessa marca em seu interior, imagem 

esta que deve estar associada à ideia de posicionamento da marca, comprovando o 

bom trabalho de branding. 

 De acordo com Silva (2002), o reconhecimento da marca é a lembrança que o 

consumidor tem de uma marca. A partir deste conceito já é possível falar sobre top of 

mind, por exemplo, que são as marcas mais lembradas de acordo com algum 

segmento. Enquanto isso, seguindo a visão da autora, Imagem da Marca é como o 

público entende a marca. Este segundo conceito é divido por categorias: os atributos 

(relacionados ao produto), os benefícios (as necessidades atendidas pelos atributos) 

e as atitudes (as crenças sobre uma marca).  

 É cada vez mais comum enxergar a exploração por identidades marginalizadas 
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na comunicação de empresas, e isso tem ligação direta com o brand equity. Explorar 

um novo público e fazer com que ele tenha uma boa visão da marca pode contribuir 

com os lucros da empresa e aumentar também o valor intangível da marca. Assim, a 

palavra marketing, atualmente, estabelece inúmeras ligações com as questões 

sociais, termo em alta devido à crise identitária do homem pós-moderno e a luta pela 

centralidade de identidades marginalizadas, assunto já abordado no primeiro capítulo.  

 

3.5 O Marketing frente a questões sociais 

 
O Marketing Relacionado a causas, o MRC é uma atividade comercial na qual 
empresas, organizações da sociedade civil e/ou causas formam uma parceria 
para comercializar uma imagem, um produto ou serviço, sempre com 
benefício mútuo. É usar o poder da marca e da comunicação nas 
necessidades da causa e da comunidade, para se alcançar um benefício 
mútuo. (ADKINS, 1999, p.18). 

 

Atualmente é extremamente comum encontrar marcas que acrescentaram em 

seu discurso grandes questões sociais de gênero e sexualidade, por exemplo, como 

já foi dito no capítulo anterior. Às vezes a mudança é tão grande que modifica até 

mesmo o posicionamento da marca, fazendo necessário um novo branding para a 

reconstrução da identidade da empresa. 

 De acordo com Gobé (2002), as mulheres desde o início do século XXI já eram 

as principais compradoras da indústria automotiva nos Estados Unidos, um mercado 

machista e direcionado totalmente para os homens precisa ampliar sua visão de 

público consumidor e assim modificar suas estruturas. Empresas de automóveis 

assim precisam inserir um posicionamento que identifique a mulher como compradora 

e comunicar isso, por exemplo, promovendo a igualdade de gênero. 

 Hoje com a explosão de identidades e as lutas por visibilidade é imprescindível 

para as marcas uma análise cautelosa de público, além de pensar ações e 

comunicações que as possibilitem prospectar um novo consumidor ou dar 

representatividade àqueles que já são consumidores. O público LGBTQI+, por 

exemplo, está com um crescente poder de compra e, ainda segundo Gobé (2002), as 

empresas que ignoram esse público não só perdem bons negócios, mas infelizmente 

também assinam o atestado de ignorância. 

Agências de propaganda e marcas estão sempre em busca de novos 

consumidores para garantir o lucro. Assim, a prática de atrair novas identidades na 

comunicação de empresas é cada vez mais comum, a partir da representação. Trata-
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se de uma ação mútua em que todos os lados ganham: a marca recebe em lucros 

tangíveis e intangíveis e o público marginalizado ganha voz nos meios de 

comunicação. 

Como já dizia Yanaze (2006, p 456.), “O resultado que se espera de uma ação 

social é a transformação social”, e é nessa ideia que as marcas vão caminhando na 

atualidade, caminhando rumo a igualdade de grupos marginalizados em troca de um 

maior brand equity pensando realmente em todos os elementos tangíveis e 

intangíveis. 

 
O crescimento das redes sociais torna mais viável e mais fácil as pessoas 
conversarem sobre empresas, produtos e marcas existentes em termos de 
seu desempenho funcional e também de seu desempenho social. A nova 
geração de consumidores está muito mais antenada com as questões e 
preocupações sociais. As empresas terão de se reinventar e realizar o mais 
rápido possível a transição dos limites antes seguros do Marketing 1.0 e 2.0 
para o novo mundo do Marketing 3.0. (KOTLER, 2010, p. 206). 

 

É de sua importância lembrar o papel dos “3Is”: identidade, integridade e 

imagem da marca no Marketing 3.0. Como ainda afirma Kotler, no mundo horizontal 

de consumidores, a marca é inútil se apenas articular seu posicionamento, uma vez 

que sua identidade está diretamente ligada a ele e a como os consumidores o 

percebem. Segundo o autor, para que uma marca seja notada é necessário que 

apresente um posicionamento único, além de se mostrar relevante frente aos desejos 

e necessidades de seus consumidores.   
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4 A SKOL 
 
Para o presente trabalho, foi pensada a marca Skol para aplicação do estudo de 

caso porque se trata de uma marca consumida apenas por um público maior de 18 

anos, período em que a identidade é mais solidificada no interior humano já que muito 

já foi vivido em termos de cultura. Além disso, porque se trata da 2ª marca mais valiosa 

da América-Latina e primeira brasileira, segundo matéria publicada pela BBC16. 

Primeiramente será abordada uma introdução da marca, passando pelo mercado 

brasileiro com foco na comunicação. Em um segundo momento, as questões sociais 

aplicadas ao universo da marca, com ênfase no público LGBTQI+, serão 

apresentadas já que de acordo com a pesquisa Oldversity17, a Skol é a 10ª marca 

mais lembrada no Brasil por sua diversidade em propagandas.  

 

4.1 Origem da Marca 
 
 A Skol não é uma marca brasileira como muitos pensam, a cerveja foi criada 

no dia 25 de agosto de 1964 na Europa por 4 cervejarias de diferentes países: Reino 

Unido, Canadá, Suécia e Bélgica, em uma tentativa de criar uma cerveja global: a Skol 

International. Foi escolhido o nome porque skäl em sueco significa “à sua saúde”, 

expressão frequentemente usada na hora de brindar.  

 

Figura 07: Skol International 

 

 
Fonte: Brejas.com.br 

                                                           
16 <https://www.bbc.com/portuguese/geral-43923296> acessado em 18/09/2018. 
17<https://www.b9.com.br/96432/pesquisa-mostra-quais-as-10-marcas-mais-lembradas-pela-diversidade-em-
propagandas/> acessado em 18/09/2018. 
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A Skol só chegou ao Brasil em 1967, quando foi trazida por um grupo de 

empresários portugueses. Em artigo publicado pela Meio & Mensagem18 em 2015, é 

explicada a trajetória da marca em terras brasileiras: 

 
(...) sob licença da pequena Cervejaria Rio Claro, a Skol Pielsen foi lançada 
em terras tupiniquins. Jovem e cheia de expectativas, a marca deu de cara 
com as experientes Antarctica, Bohemia e Brahma, as donas do pedaço, mas 
soube conquistar seu espaço. Não demorou nada, e a Brahma tornou-se 
detentora do uso exclusivo da marca no País. 
 

 A partir de 1999 com a compra da Artárctica pela Brahma, o grupo começou a 

se chamar AmBev (Companhia de Bebidas das Américas), empresa que continua 

comandando a produção da cerveja até os dias atuais. 

 Desde que chegou ao Brasil, a Skol é uma marca que chama atenção dos 

brasileiros, e isso não é por acaso.  

 

4.2 Mercado brasileiro 
 
 Desde a década de 70, quando a cerveja era recém chegada ao Brasil, uma 

das apostas da marca foi a busca pela inovação, de acordo com matéria publicada 

pela Exame19 em 2011. O então monótono mercado de cervejas no Brasil foi 

substituído pelas ideias inovadoras da Skol no mercado, que contou com diversos 

lançamentos revolucionários que influenciaram e muito nosso modo de tomar cerveja 

na atualidade. Entre as principais mudanças até o começo do século XXI tem-se: 

 
Figura 08: Primeira Lata em folha de flandres (1971) 

 

 
Fonte: Colecionando Latas 

                                                           
18<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/08/31/skol-a-marca-que-cresce-
redondo.html> acessado em 18/09/2018. 
19<https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-vitrine-da-inovacao/> acessado em 18/09/2018. 
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Figura 09: Primeira Lata em Alumínio (1989) 

 

 
Fonte: Abralatas.org.br 

 
 

 
Figura 10: Primeira Lata com Boca Redonda (1997) 

 

 
Fonte Mercado Livre 

 
 
 

Figura 11: Lançamento Skol Beats 

 

 
Fonte: Mundo da Cerveja 
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 Quando a cerveja se tornou parte da AmBev, através de uma estruturação de 

branding e investimentos em Marketing, a empresa começou a caminhar a passos 

largos para se tornar uma marca valiosa em território brasileiro.  

 Em entrevista à revista Meio & Mensagem, em mesma matéria citada acima, 

Adalberto Viviani, então presidente da Concept (empresa de comunicação e marketing 

com atuação no segmento de bebidas e alimentação) afirmou: 

 
A marca, isso há mais de dez anos, era fraca, sem posicionamento. Com o 
conceito do ‘desce redondo’, ela construiu-se de maneira consistente. A 
virtude foi manter-se com conceito, entendendo que a construção seria longa. 
Os investimentos também foram consistentes e frequentes. Nesse caso 
específico, vale lembrar também a capacidade de execução de trade que a 
empresa tem e que, além de vendas, contribui para horizontalizar a 
percepção de força da marca. 
 

 

 Através do novo branding da marca, a empresa era vista com uma 

personalidade “jovem, irreverente e inovadora” (ROBERTS, 2004, p. 189). Jovialidade 

essa percebida pelo novo slogan da Skol: “A cerveja que desce redondo” que segundo 

Yanaze (2011, p. 176), enfatizava não somente o sabor leve, mas também valores 

jovens, opondo-se ao conceito de quadrado, antigo e careta.  

 Após colher grandes frutos com o novo posicionamento, um grande problema 

surgiu para a marca. A comunicação não era suficiente para dizer o que a marca 

queria, e assim os jovens não se sentiram tão identificados. Com fruto disso que a 

Skol criou a Skol Beats, ainda no começo do século XXI, que primeiramente funcionou 

não como um produto para beber, mas sim como um festival de música eletrônica, 

que atraiu o público jovem e se tornou uma grande produção. 

 

Com o objetivo de gerar a percepção adequada, a música eletrônica foi 
escolhida como a linguagem mais apropriada para direcionar a ação. 
Representando modernidade e inovação, esse estilo alinhou-se aos objetivos 
da Skol. Assim, a proposta inicial para o Skol Beats foi a produção de um 
verdadeiro festival de gênero, trazendo grandes nomes do cenário eletrônico 
mundial para traduzir o conceito da marca por meio de música, artes, 
comportamento, atitude, tendências e linguagens. (YANAZE, 2011, p. 177) 
 
 

 Como resultado da ação a Skol conseguiu posicionar esse produto específico 

para o público jovem, deixando a cerveja convencional com uma comunicação mais 

neutra que evoluiu bastante com o passar dos anos, como é observado no próximo 

tópico. 
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4.3 Evolução da Comunicação 
 

Desde seu posicionamento de mercado com a criação do slogan “A cerveja que 

desce redondo” e as tentativas de comunicação com o público jovem, a Skol sempre 

apresentou propostas de comunicação para ir de encontro ao público mais jovem e o 

público mais velho. 

 Através do sucesso com o festival eletrônico na segmentação de mercado com 

o público jovem, a marca sempre foi presente nesse meio desde o início do próprio 

festival. Atualmente, mesmo não existindo mais o Skol Beats, a marca se coloca como 

patrocinadora de grandes eventos de música como o Lollapalooza, mas claro, sem se 

esquecer de seu outro público consumidor que já conhecia a cerveja em seus 

primeiros passos no Brasil. 

 

Figura 12: Skol Beats Festival 

 

 
Fonte: Baressp.com.br 

 
 
 

Figura 13: Cartaz Skol: Patrocinadora Oficial do Lollapalooza (2014) 

 

 
Fonte: Monkey Buzz 



43 
 

 A marca sempre valorizou o slogan, fazendo referência a ele em muitas de suas 

publicidades. Um viés infeliz aplicado pela marca até o ano de 2015, foi objetificar o 

corpo feminino, comparando as curvas do corpo da mulher ao famoso “desce 

redondo”.  

 Um dos exemplos, aconteceu no ano de 2009, quando a marca lançou a 

campanha “Garota do Tempo – Skol”, que além do filme direcionado à televisão e 

internet, tinha um apoio de um grande aplicativo de previsão do tempo, em que a 

mulher ficava praticamente pelada dependendo do clima de determinada cidade.  

 

Figura 14: Aplicativo da campanha “Garota do Tempo – Skol. 

 

 
Fonte: Blog do Iphone 

 
 
 

 É claro que a campanha recebeu críticas por parte de uma parcela da 

população e o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) foi 

acionado, mas segundo o jornalista Guilherme Barros20, a Câmara de Ética do Conar 

continuou permitindo a veiculação. 

 Após a publicidade continuar no ar, a Skol continuou incorporando ideias 

machistas em sua comunicação com outros vários exemplos que podem ser citados, 

mas no carnaval de 2015, pós-lançamento de uma campanha direcionada ao 

Carnaval, a Skol se viu obrigada a mudar seus valores, segundo matéria publicada na 

revista Meio & Mensagem21. 

                                                           
20<http://guilhermebarros.ig.com.br/2010/05/06/conar-libera-anuncio-da-skol-da-garota-do-tempo-e-
suspende-propaganda-do-panico-na-tv/> acessado em 19/09/2018. 
21<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/02/02/o-antes-e-depois-das-campanhas-
de-cerveja.html> acessado em 19/09/2018. 
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 Em 2015, a Skol fez uma série de frases que foram estampadas em mídias 

exteriores em cidades brasileiras. Entre elas estavam: “Topo antes de saber a 

pergunta”, “Tô na sua mesmo sem saber qual é a sua” e a emblemática “Esqueci o 

não em casa”. Após grande repercussão negativa da campanha, duas amigas 

comunicadoras escreveram de fita isolante “E trouxe o nunca” por baixo da última 

frase citada e postaram nas redes sociais. A publicação se tornou viral e após 

inúmeras denúncias de apologia ao estupro a Skol se viu obrigada a trocar a redação 

de todas as mídias, que passou a ser “Neste carnaval, respeite!”. 

 

Figura 15: Campanha de Carnaval Skol (2015) 

 

 
Fonte: Meio e Mensagem 

 
 

Assim, aconteceu a virada de mesa da Skol e a evolução do conceito “Desce 

Redondo”. De acordo com Bárbara Sacchitiello em matéria também da Meio & 

Mensagem22, a jornalista afirma: 

 
Depois de fevereiro de 2015, quando sofreu um massacre nas redes sociais 
por conta de peças de mídia exterior que sugeriam que as pessoas 
deixassem o “não” em casa no carnaval, a marca passou a incluir a 
diversidade e o equilíbrio entre os gêneros em sua comunicação. No lugar de 
mulheres de biquíni e de trajes curtos, começaram a aparecer pessoas de 
diferentes cores e estilos, casais gays e indivíduos que, por muito tempo, 
foram classificados como fora dos padrões de beleza da publicidade. 

 
 

 A igualdade de gênero tomou conta da comunicação da marca e a luta pela 

                                                           
22<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/03/09/skol-assume-passado-machista-e-
ressalta-a-importancia-de-evoluir.html> acessado em 19/09/2018. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2015/02/11/skol-vai-mudar-campanha-pol-mica.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2015/02/11/skol-vai-mudar-campanha-pol-mica.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2015/02/11/skol-vai-mudar-campanha-pol-mica.html
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diversidade e inclusão também ganhou espaço a partir do ano de 2016. A 

representatividade da mulher em igualdade com o homem, do negro e do 

homossexual, por exemplo, tomou frente já que era nítido a falta de identificação 

desse público com as publicidades de até então. De acordo com Thaís Fabris, 

fundadora da consultoria 65/10, em mesma entrevista para revista já citada acima, 

65% das mulheres não se viam na comunicação da marca, número extremamente 

preocupante ao considerar o sexo feminino como maioria no Brasil. 

 

4.4 A marca frente a questões sociais 
 
 No ano de 2016, a Skol foi responsável pelo lançamento de um filme 

emblemático de respeito à diversidade. O vídeo “Estrada” foi ar em comemoração ao 

Dia do Orgulho LGBTQI+ e conquistou a atenção de inúmeros espectadores contra e 

pró a representatividade apresentada nas mídias. 

 

Figura 16: Filme “Estrada”. 

 

 
Fonte: Grandes Nomes da Propaganda 

 
 

 O filme tem início com um jovem representante de uma identidade 

marginalizada caminhando sozinho em uma estrada, enquanto pessoas passam por 

ele, na direção contrária, olhando com cara de desprezo ou falando dele. Com o 

passar do tempo, pessoas se juntam ao jovem e começam a andar de mãos dadas 

com sinalizadores. Um símbolo de resistência e luta é apresentado para os 

espectadores e no momento final do filme a Skol assina com “Respeito is On”. 

 E não parou por aí, no ano de 2017 a marca criou a campanha “Reposter”, que 

foi apresentada no Dia Internacional da Mulher. 

A campanha foi entendida como um pedido de desculpa a todas as mulheres 

que já se sentiram objetificadas pelos antigos comerciais da marca, já que o 
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preconceito do passado foi assumido no filme, que foi veiculado na internet e na 

televisão. 

 
Toda vez que nos deparamos com peças antigas de SKOL, que mostram 
posicionamentos distantes do que temos hoje, surge uma vontade de 
redesenhá-las e reescrevê-las. Então, percebemos que é possível fazer isso 
e o primeiro passo foi assumir o passado para mostrar a nossa evolução. 
Para legitimar ainda mais este momento, fizemos questão de dar espaço para 
mulheres dizerem como gostariam de ser representadas, fazendo essa 
releitura de pôsteres antigos. Queremos cada vez mais dar voz a quem 
defende o respeito. Amplificando e aprofundando ações que conversem com 
o posicionamento da marca. Não é apagar a história. Ela aconteceu, mas 
ficou no passado. E redondo é deixar para trás o que não te representa mais. 
(F/NAZCA, 2017). 

 

 Essas foram as palavras de Maria Fernanda de Albuquerque, Diretora de 

Marketing da Skol referente à nova campanha. Assim, houve a legitimação da nova 

ideologia da Skol de acordo com seu novo posicionamento: “Redondo é sair do seu 

passado”, que remete também ao novo tagline da marca “Redondo é sair do seu 

quadrado”. 

 

Figura 17: Pôster recriado pela ilustradora Evelyn Queiroz 

 

 
Fonte: Razões para Acreditar 

 
 

 Na campanha, grandes ilustradoras do Brasil com forte ideologia feminista, ou 

seja, que prezam a igualdade de gênero, foram chamadas para recriar pôsteres 

antigos da marca extremamente machistas. O resultado foi incrível e trouxe a 

representação da mulher não como um produto mas sim como consumidora da 

cerveja, que era vista no passado como direcionado aos homens. 

 A diversidade sexual e de gênero não foram as únicas que ganharam espaço 

na comunicação da marca. O novo posicionamento da Skol reforça a diversidade, seja 

ela qual for. É vasta a quantidade de propagandas já existentes tratando do tema até 
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os dias de hoje, sendo assim, apresentarei apenas mais uma campanha 

extremamente importante e que reforça a atual ideia da marca, dessa vez em busca 

da diversidade de cores, em combate ao racismo, assunto que deve ser muito bem 

explorado ao pensar em Brasil.  

 A Campanha “Skolors” foi lançado no dia 4 de abril de 2017 e teve seu filme 

veiculado apenas no ambiente digital, nem um mês se passou desde o lançamento 

de “Reposter” e a Skol já fez esse novo lançamento.  

 

Figura 18: Filme “Skolors”. 

 

 
Fonte: YouTube 

 
 

 O vídeo contou com pessoas de diferentes cores interagindo entre elas e 

mostrando a diversidade que existe em nosso país. Tudo é uma questão apenas de 

melanina e por dentro todos somos iguais, como fica evidente no roteiro.  

 Além disso, a campanha também contou com a alteração do design da latinha 

que recebeu diversas cores na embalagem e tiveram uma versão limitada vendida em 

e-commerces. Todas mostrando a pluralidade de cores brasileiras com a mesma 

cerveja em seu interior, como nós.  

 

Figura 19: Latinhas Campanha “Skolors”. 

 

 
Fonte: Clube de Criação 
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4.5 A Skol e o Público LGBTQI+ 

 
 Desde o lançamento do filme “Estrada”, em 2016, até os dias atuais, a Skol já 

abusou bastante da diversidade que engloba o público LGBTQI+ em suas campanhas. 

As campanhas mais notáveis aconteceram voltadas ao Dia do Orgulho LGBTQI+ que 

é comemorado no dia 28 de junho. 

 Desde o ano de 2016, com a mudança de posicionamento, a marca já é 

patrocinadora da Parada LGBTQI+ de São Paulo, a maior parada do Brasil e uma das 

maiores do mundo, fazendo ativações de marcas que possuem um enorme lado 

social. 

 Abaixo serão apresentadas as campanhas voltadas para o Dia do Orgulho 

LGBTQI+ dos anos de 2016, 2017 e 2018 que tiveram impacto também na Parada 

Gay de São Paulo com ativações que fazem parte das campanhas.  

 

4.5.1 “Estradas” 
 
 No ano de 2016, além do lançamento do filme “Estrada” pela marca que foi um 

marco na mudança de posicionamento da marca, a Skol resolveu ser patrocinadora 

oficial da Parada do Orgulho LGBTQI+ da cidade de São Paulo pela primeira vez.  

 Durante a 20ª edição da parada, a Skol levou o conceito “Respeito is On” e 

ativações durante a passagem de seu trio elétrico, que levou shows de artistas como 

Jaloo, Omulu, DJ Gorky e Pabllo Vittar, segundo matéria publicada pela revista Meio 

& Mensagem23.  

  

4.5.2 “Mãos” 
 
 Em 2017, a Skol lançou o filme “Mãos” que teve narração de grandes pessoas 

que lutam a favor da causa LGBTQI+ como Caio Braz, MC Linn da Quebrada, Drik 

Barbosa e Lorelay Fox, que são cantores e influenciadores engajados e participantes 

do grupo. 

 A peça teve como apelo central influenciar o público a se aliar em prol dos 

direitos das identidades marginalizadas em questão, mesmo alguns não fazendo parte 

do grupo e independente do seu grau de parentesco com pessoas LGBTQI+. 

                                                           
23<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/05/25/skol-desfilara-na-parada-do-orgulho-
lgbt.html> acesso em 24/09/2018. 
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Figura 20: Filme “Mãos” 

 

 
Fonte: Inteligemcia.com.br 

 
 

 Vale ressaltar que a marca assina o filme com “Redondo é ser aliado”, sempre 

remetendo à identidade e assinatura da marca aplicados ao contexto desejado. 

 Além do filme acima, no ano de 2017 durante a Parada Gay de São Paulo, a 

Skol colou adesivos com frases emblemáticas dos narradores do filme citado acima e 

fizeram uma parceria com a Casa 1, um projeto que acolhe jovens expulsos de casa 

por conta de orientação sexual ou identidade de gênero. Segundo Maria Fernanda de 

Albuquerque em matéria já citada da Meio & Mensagem: 

 

A Parada LGBT e a Casa 1 levantam antes de tudo a bandeira do respeito e 
é essa a bandeira de Skol. E essa foi a melhor forma que encontramos para 
dividir com todos a nossa caminhada de respeito, de construção de novos 
valores e de experiências livre de preconceitos 

 
 

Assim, surgiram as latinhas com design em arco-íris, símbolo LGBTQI+, 

voltadas para venda durante a parada. Todo dinheiro revertido na venda dessas 

latinhas iriam para o projeto, e, assim, a Skol começa a agir em prol do público, fugindo 

apenas do discurso das campanhas. 

 

Figura 21: Latinhas limitadas “Skol” 

 

 
Fonte: Publicidade de Cerveja 
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4.5.3 “Marcas Aliadas” 
 

A Skol já vem, há três anos, patrocinando a Parada Gay de SP, fazendo uma 
comunicação que seja mais inclusiva. Temos trabalhado há algum tempo 
nesse caminho. Agora, a Skol queria fazer algo maior que não fosse apenas 
publicidade pura e simples. Já estão ligados à causa, fazem doações, mas 
não queriam que essa ação fosse apenas uma peça publicitária. Daí 
chegamos nessa iniciativa. Temos outro cliente da casa, a Trident, que estava 
super interessada e que também já tem uma conversa em relação à causa e 
nos pareceu legítimo fazer isso e convocar mais gente 
 
 

 A partir desses detalhes fornecidos pelo diretor de criação Pedro Paulo da 

F/Nazca Saatchi & Saatchi, agência de propaganda da Skol, em entrevista para a 

Meio & Mensagem, teve início a ação “Marcas Aliadas”. 

 

Figura 22: Ação “Marcas Aliadas” 

 

 
Fonte: Geek Publicitário 

 
 
 Cada empresa doou uma letra em convite da Skol em prol da luta de direitos 

do público LGBTQI+, e assim as letras que faltaram de cada empresa formaram a 

sigla “LGBTQ+”, que engloba boa parte das minorias da diversidade sexual e 

identidade de gênero.  

Durante toda a ação, qualquer veiculação das marcas participantes precisava 

ser assinada sem a letra doada, e além disso, a Skol, o Burger King, a Trident e a 

Quem Dice Berenice também doaram dinheiro para ONGs engajadas na causa 

dessas minorias. 

A Skol não parou com essa ação, em 2018 a marca continuou seu plano de 

patrocinadora da Parada do Orgulho LGBTQI+ de São Paulo e colocou seu trio elétrico 

no evento com grandes shows, incluindo o da cantora Anitta, um dos maiores nomes 

da música brasileira atual e que tem grande representatividade junto ao público 
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LGBTQI+. 

Além desse planejamento de inclusão realizado no primeiro semestre de 2018, 

a Skol fez uma campanha de dia dos pais em agosto deste ano incentivando os filhos 

a falarem abertamente com os pais. Em uma das conversas uma filha pergunta ao 

pai: “E se eu for gay”, e o pai rindo afirma que isso não muda em nada o 

relacionamento dos dois, e assim o filme finaliza com “Quadrado é achar que seu pai 

não é redondo”.  

 

Figura 23: Filme Dia dos Pais 2018 

 

 
Fonte: Doistercos.com.br 

 
 

A partir disso é nítido que a marca se preocupa com a inclusão do público 

LGBTQI+ independente da data que é comemorada o orgulho da identidade em 

questão, a Skol faz questão de aplicar a diversidade, seja ela qual for, em diversas 

campanhas ao longo do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

5. PESQUISA DE CAMPO 
 
 Após apresentação dos primeiros três capítulos para compreensão de 

identidade (principalmente sexual e de gênero); branding e posicionamento de 

mercado; e da marca Skol, neste presente capítulo é aplicado uma pesquisa ligada a 

esses universos. 

A construção foi de cunho quantitativo sem representatividade estatística, que 

aconteceu no ambiente online com diversas perguntas sobre o tema. A seguir será 

apresentado o resultado da pesquisa, que foi construída justamente para uma maior 

compreensão do tema, e, além disso, toda a análise também será retratada neste 

quarto capítulo.  

 

5.1 Apresentação dos dados 
 
 A pesquisa proposta para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada entre 

os dias 15 de setembro de 2018 e 05 de outubro de 2018, ou seja, durante 20 dias. 

Foram coletadas 109 respostas válidas durante toda exibição do questionário online. 

Além disso, toda pesquisa foi divulgada no meu perfil do facebook, instagram e twitter; 

em grupos que faço parte nas redes sociais, sobre comunicação e viagens, por 

exemplo; e em lista de transmissão para todos os meus contatos via whatsapp.  

 Abaixo encontra-se todas as indagações da pesquisa (gráficos no apêndice), 

mas vale lembrar que na hora dos resultados, será apresentado somente o fruto de 

algumas perguntas que foram realmente relevantes ao trabalho. É importante 

ressaltar também que apenas respostas vindas de pessoas que residem na cidade de 

Goiânia foram consideradas, já que é importante a delimitação espacial para um 

melhor estudo. 

 

 Idade: 

( ) Menos de 18 anos 

( ) De 18 a 25 anos  

( ) De 26 a 30 anos 

( ) de 31 a 45 anos 

( ) Mais que 45 anos 

 

 Profissão: 
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Respostas livres. 

 

 Sexo Biológico: 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

( ) Intersexo 

 

 Identidade de Gênero: 

( ) Cis 

( ) Trans 

( ) Outro 

 

 Orientação Sexual: 

( ) Heterossexual 

( ) Homossexual 

( ) Bissexual 

( ) Outro 

 

 Cidade Natal: 

Respostas livres. 

 

 Cidade em que mora: 

Respostas livres. 

 

 Por onde você é mais impactado por publicidade? 

( ) Televisão 

( ) Rádio 

( ) Internet 

( ) Rua 

( ) Outro 

 

 Quais os seus hobbies? 

Respostas livres. 
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 Qual meio faz mais parte do seu dia-a-dia? 

( ) Televisão 

( ) Internet 

( ) Rádio 

( ) Jornal e Revista 

 

 Costuma assistir televisão? 

( ) Sempre 

( ) As vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

 

 O que costuma assistir na televisão? 

Respostas livres. 

 

 Quanto tempo costuma passar conectado no celular diariamente? 

( ) Menos de 4 horas 

( ) De 4 a 10 horas 

( ) De 10 a 20 horas 

( ) Estou sempre conectado 

 

 Qual a sua rede social favorita? 

( ) Facebook 

( ) Twitter 

( ) Instagram 

( ) Outro 

 

 Qual conteúdo mais gosta de consumir nas redes sociais? 

Respostas livres. 

 

 Costuma compartilhar publicidades que acha interessantes em suas redes 

sociais? 
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( ) Sempre 

( ) As vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

 

 Costuma tomar cerveja? 

( ) Sempre 

( ) As vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

 

 Qual sua marca de cerveja favorita? 

( ) Antarctica 

( ) Skol 

( ) Brahma 

( ) Sol 

( ) Budweiser 

( ) Heineken 

( ) Outra 

 

 Por que essa marca de cerveja é a sua favorita? 

Respostas livres. 

 

 O que vem em sua cabeça ao ouvir “Skol”? 

Respostas livres. 

 

 Você costuma se ver representado em publicidades? 

( ) Sempre 

( ) As vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

( ) Outro 
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 Você se enxerga representado em publicidades de cerveja? 

( ) Sempre 

( ) As vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 

( ) Não presto Atenção 

 

 Você percebeu alguma alteração na comunicação da Skol nos últimos anos? 

Se sim, o quê? 

Respostas livres. 

 

 Você se enxerga representado nas atuais publicidades da Skol? Por quê? 

Respostas livres. 

 

 Você se via representado nas antigas publicidades da Skol? Por quê? 

Respostas livres. 

 

 O que enxerga de representação nos comerciais da Skol? 

Respostas livres. 

 

 Você concorda com a evolução da marca "Skol" em termo de posicionamento 

a favor da igualdade de identidades marginalizadas (negros, 

homossexuais...)? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Indiferente 

 

 Como você enxerga essa mudança? 

Respostas livres. 

 

 Isso afeta os valores que você tem da marca? 

( ) Sim 

( ) Não 
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( ) Outro 

 Você passou a gostar mais da Skol depois dessa mudança de 

posicionamento? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Indiferente 

 

 Você passou a consumir mais a Skol depois dessa mudança de 

posicionamento? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não se aplica 

 

 Por que acha que a Skol mudou seu posicionamento? 

Respostas livres. 

 

 Acha que a atual comunicação da Skol é de fato inclusiva e abraça a 

diversidade? 

Respostas livres. 

 

 Como as marcas deveriam se comunicar com os públicos atualmente, 

pensando na diversidade de gênero e sexualidade? 

Respostas livres. 

 

 Cite o nome de uma outra marca que acredita estar no caminho certo ao 

trabalhar uma comunicação inclusiva: 

Respostas livres. 

 

 O que acha da publicidade das marcas em geral? 

Respostas livres. 

 

5.2 Resultados 
 

A partir dos dados coletados e levando em consideração que quase todas as 
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informações foram de jovens de 18 a 30 anos, é possível entender uma série de 

conjunturas que fazem parte da pesquisa.  

Grande maioria das pessoas analisadas assistem pouca televisão e são 

impactadas por publicidades mais pela internet, meio mais acessado por elas, 

consumindo conteúdos online durante todo o dia, já que mais da metade das 

respostas do questionário mostram estarem conectados mais de 10 horas por dia. 

Além disso, os hobbies desse grupo estão ligados intimamente ao digital, como 

assistir filmes e séries, algo extremamente comum inclusive com a faixa etária em 

destaque. 

Ao pensar no ambiente online, o Instagram é a rede mais acessada segundo a 

pesquisa, e nela são consumidos diversos conteúdos, desde o simples entretenimento 

até as notícias que antes eram pouco encontradas na plataforma.  

Como qualquer outro tipo de conteúdo, propagandas também são frequentes 

nas redes sociais, principalmente no caso do Instagram, já que o aplicativo também 

possui uma plataforma para anúncios patrocinados. E assim, a pesquisa caminhou a 

entender como os consumidores de cerveja que moram na cidade de Goiânia 

interpretam a comunicação da marca Skol, já que apenas 16.6% não tomam a bebida. 

A priori foi pensado o quesito representação nas propagandas de cerveja e 

apenas 1.8% respondeu se sentir representado pelas marcas, ou seja, o ranking de 

vendas para as empresas de cerveja vai muito além desse fator, que segundo a 

pesquisa é mais voltado ao sabor e preço da marca. 

Ao pegar diretamente a marca Skol, com o questionário foi possível afirmar que 

mais pessoas se sentem representadas nas atuais propagandas da marca do que nas 

antigas, mas mesmo assim, o número continua baixo, já que segundo as respostas, 

grande parte não busca representação nas propagandas e estão preocupadas com 

outras coisas mais fundamentais como as citadas no parágrafo acima. 

A representação nas propagandas da Skol pode não ser tão precisa pelo fator 

múltiplo e fluido das identidades contemporâneas, como já abordado no capítulo 1, e 

por isso, grande parte do público não se identifica nas propagandas, inclusive o 

público LGBTQI+, mas mesmo assim, o público entende que o que está sendo exibido 

são signos e valores desta minoria. 

Além disso, o reposicionamento da marca não é familiar para todos os 

participantes da pesquisa, e isso prova o modelo da atual comunicação da Skol. Um 

marketing com vieses para atingir públicos diferentes, pensando no atual consumidor 
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da Skol e no já fidelizado que começou a consumir o produto há muito tempo. 

Um outro fator que permite a falta de conhecimento quanto ao 

reposicionamento da Skol é o fato de que uma empresa não consegue mudar sua 

visão da noite para o dia, como já dito no capítulo 2. É necessário um longo trabalho 

de anos para de fato uma empresa ser enxergada de outra maneira pelo público 

consumidor já que associações antigas ainda existem na cabeça da população. 

Quando é pensado o público LGBTQI+ nas propagandas da marca, os 

colaboradores da pesquisa afirmaram concordarem com as atitudes da marca na hora 

da incorporação de valores dessa identidade na comunicação, mas que isso se faz 

não apenas com o tentar representar o grupo, e sim com trabalhos sociais que 

realmente mostram o interesse Skol na luta pela inclusão. 

A mudança de posicionamento da Skol é algo muito mais ligado ao valor de 

marca intangível, do que pelo simples consumo da cerveja. Os valores da Skol são 

muito maiores hoje com essa incorporação social do que 5 anos atrás, quando a 

empresa além de machista não desenvolvia projetos sociais.  

A grande maioria das pessoas analisadas ainda não sabe responder se a 

comunicação da marca é de fato inclusiva e abraça a diversidade, prova de que ainda 

existe muito a percorrer. O simples fato de a sociedade ter mudado e de a empresa 

estar adaptando esses valores de acordo com o público já é algo a ser levado em 

consideração.  

Não importa qual o quesito mais importante na hora do consumo da cerveja, o 

simples fato de tentar representar identidades marginalizadas e desenvolver projetos 

sociais pró LGBTQI+, como no caso deste trabalho, já pode fazer o valor de marca 

aumentar, já que acontece diálogo com a sociedade atual, peça fundamental na hora 

da estruturação do branding. 

A luta contra o preconceito na mídia é tarefa a ser seguida por grandes 

empresas. É muito além de cativar um novo público consumidor, é romper fronteiras 

e construir uma sociedade múltipla e igual, em que pessoas de diferentes jeitos 

possam viver em harmonia e brindarem juntas uma Skol com muita satisfação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com este trabalho, foram construídos quatro capítulos a fim de aprofundar o 

tema de representatividade ligado às identidades sexuais e de gênero ao valor de 

marca, a partir de uma análise de comunicação da Skol.  

 O artigo foi pensado por três diferentes vieses que chegaram em um ponto só: 

a formulação de uma pesquisa para resposta da questão problema, apresentada no 

capítulo quatro. No primeiro capítulo foi construído toda narrativa em volta dos 

conceitos fluidos dos variados tipos de identidade para entender representatividade e 

significados sociais LGBTQI+. Assim, no segundo capítulo, todo referencial de 

mercado necessário para compreensão do tema foi apresentado para poder situar o 

leitor na análise.  

 O terceiro capítulo funcionou como uma apresentação de marca para mostrar 

a evolução comunicacional da Skol, deixar claro seu reposicionamento no mercado 

pró inclusão de minorias. E assim, concluir seu objetivo com a análise da pesquisa.  

 Espera-se ter concluído com sucesso que a representatividade é um fator 

extremamente complicado de incorporação na mídia devido à complexidade do sujeito 

pós moderno, e que mesmo assim, pós incorporação de signos de identidades 

marginalizadas na comunicação da empresa, ela conseguiu resultar isso em um maior 

valor de marca intangível, mas não no consumo de fato. 

 Mesmo marcas não conseguindo incorporar o quesito representatividade na 

comunicação, os espectadores entendem que determinados signos e valores 

pertencem a uma identidade específica, e isso serve de benefício para a exposição 

desse grupo na mídia, deixando-os como centro. Assim, a empresa luta com a minoria 

contra a hegemonia cultural dominante, colocando como pauta central a liberdade. 

 Marcas que se preocupam com o social e estabelecem diálogos com a 

sociedade atual tem maiores chances de verem o valor de marca crescendo. A Skol 

percebeu isso e fez seu reposicionamento. Hoje, a marca consegue estabelecer 

diálogos com inúmeros grupos sociais e faz parte da vida de inúmeros brasileiros. 

Como já dizia a empresa, “Redondo é sair do seu quadrado”.   
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7 APÊNDICES  

 

 

APÊNDICE A – Idade 
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APÊNDICE B – Sexo biológico 
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APÊNDICE C – Identidade de Gênero 
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APÊNDICE D – Orientação Sexual 
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APÊNDICE E – Por onde é mais impactado por publicidade? 
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APÊNDICE F – Qual meio faz mais parte do seu dia-a-dia? 
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APÊNDICE G – Costumar assistir televisão? 
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APÊNDICE H – Quanto tempo costuma passar conectado no celular 

diariamente? 
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APÊNDICE I – Qual a sua rede social favorita? 
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APÊNDICE J - Costuma compartilhar publicidades que acha interessantes em 

suas redes sociais? 
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APÊNDICE K – Costuma tomar cerveja? 
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APÊNDICE L – Qual a sua marca de cerveja favorita? 
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APÊNDICE M – Você costuma se ver representado em publicidades? 
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APÊNDICE N – Você se enxerga representado em publicidades de cerveja? 
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APÊNDICE O - Você concorda com a evolução da marca "Skol" em termo de 

posicionamento a favor da igualdade de identidades marginalizadas (negros, 

homossexuais...)? 
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APÊNDICE P – Isso afeta os valores que você tem da marca? 
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APÊNDICE Q - Você passou a gostar mais da Skol depois dessa mudança de 

posicionamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

APÊNDICE R - Você passou a consumir mais a Skol depois dessa mudança de 

posicionamento? 
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APÊNDICE S - Acha que a atual comunicação da Skol é de fato inclusiva e 

abraça a diversidade? 
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