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Resumo 
 

O presente artigo visa refletir sobre a cibercultura e a movimentação de marcas no 
sentido de se aproximar ao movimento LGBT por meio de transformações em suas 
narrativas discursivas e imagéticas. Para tanto, fazemos um percurso bibliográfico de 
forma a darmos conta dos conceitos que abordam nossa temática, como cibercultura, 
redes sociais e marcas, apoiando-nos em autores como Lévy e Lemos (2010), Santaella 
(2003), Recuero (2009) e Semprini (2009). Em seguida, direcionamos nossa atenção à 
marca Skol, pegando como exemplo duas situações de apoio da marca à comunidade.   
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Introdução 
 
 O artigo em questão acompanha a evolução paralela da monografia em 

andamento sobre marcas na cibercultura e sua tentativa de se aproximar a movimentos 

sociais, por meio do incipiente esforço de incorporação discursiva e imagética de alguns 

representantes destes movimentos, em especial daqueles que contemplam questões de 

gênero e de sexualidade. O interesse pelo estudo surge da nossa percepção sobre 

campanhas recentes que têm circulado, especialmente no ambiente digital, trazendo ao 

centro uma suposta pluralidade dos personagens, buscando demonstrar apoio ao 

discurso de diversidade.  

 Essa movimentação aparenta não ser restrita a qualquer categoria de produtos 

específica, visto que vemos exemplos de marcas como a Skol (de cervejas), a Avon (de 

cosméticos), a Doritos (de aperitivos salgados), a Vick (de medicamentos) e Burger 

King (de fast food), dentre outras. Para nosso artigo, propomo-nos, portanto, refletir 
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sobre marcas na era digital e entender, por meio do exame de duas ações da Skol, qual 

maneira que a marca encontrou para se acercar ao público.  

 Dessa forma, o artigo divide-se em duas partes principais. Em um primeiro 

momento, fazemos um entendimento teórico sobre os assuntos que circundam nossa 

temática. Para tanto, apoiamo-nos em autores como Lévy e Lemos (2010), Santaella 

(2003) e Recuero (2009) para darmos conta das principais reflexões sobre a cibercultura 

e as redes sociais; e em Semprini (2009) e Perotto (2007) sobre algumas considerações a 

respeito das marcas. Uma vez terminada nossa revisão bibliográfica, partiremos para um 

segundo momento de investigação de duas ações da Skol feitas como forma de a marca 

demonstrar seu apoio à comunidade LGBT. Compreendemos por LGBT, segundo 

Green4 e Quinalha5 (2015), pessoas que se entendem como Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneras.  

 

Cibercultura, redes sociais e a era digital 

 Ao estudarmos a era digital, entendemos que é necessário compreender a 

cibercultura e suas implicações. Porém, Santaella (2003) afirma que, de forma a 

contextualizá-la, é importante apresentar suas origens, traduzidas em seis eras culturais 

existentes: oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e digital. Para a autora, é a 

partir da cultura das massas que podemos começar a pensar a cibercultura, mas chama a 

atenção para o fato de que não se trata de um desenvolvimento sequencial. Todas as 

outras eras tiveram suas contribuições que, portanto, são cumulativas ao processo e não 

deixaram de existir com o surgimento da seguinte. Elas sofreram reajustes nos papéis 

sociais que desempenham, mas ainda se fizeram presentes (SANTAELLA, 2003).  

 Santaella (2003) explica que a cultura das massas foi paralela à era industrial, 

em que nasceu o conceito de produção em massa e, junto a ele, a formação de estruturas 

de trabalho repetitivas e estabelecidas por espaço e tempo determinados. Além disso, foi 

marcada pelo jornal, pelo telégrafo, pela fotografia, acentuou-se com o surgimento do 

cinema e, principalmente, com a tevê, que concretizou as noções do homem de massa e 

de mass media.  

                                                
4 James N. Green é professor de História do Brasil na Brown University e especialista na História da 
Homossexualidade no Brasil. 
5 Renan Quinalha é advogado, ativista em favor dos direitos LGBT e assessor da Comissão da Verdade 
do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. 
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 Nessa situação, Santaella (2003) afirma que a lógica comunicacional 

estabelecida era de uma audiência recebendo as informações, sem possibilidade de 

responder. O feedback que as empresas tinham era traduzido em dados de compra e em 

pesquisas de mercado. Dessa forma, a comunicação era unilateral, no sentido de que a 

mensagem ia somente em direção ao receptor (no caso, a audiência assistindo à tevê), 

que era alvo de ações promocionais e de publicidades veiculadas com o intuito de 

posteriormente levar ao consumo de certos produtos e serviços. De acordo com 

Santaella (2003), a tevê passou a ser sinônima de publicidades desenfreadas e seus 

conteúdos tornaram-se um novo tipo de consciência coletiva.  

 A hegemonia da tevê e sua forma de difusão das mensagens no processo 

comunicacional começou a ser impactada a partir dos anos 1970. Isso porque, segundo 

Santaella (2003), ela passou a conviver com novas máquinas, equipamentos e produtos 

midiáticos que surgiam. Tratava-se de uma nova e diferente lógica que era exibida pelos 

meios de massa: novos processos de comunicação, entendidos pela autora como cultura 

das mídias. Entram nesse contexto máquinas de xerox, distribuição mundial das 

máquinas de fax, videocassete, videogames, segmentação das revistas e de programas 

de rádio para públicos específicos, tevê a cabo, entre outros (SANTAELLA, 2003).  

 Os anos 1980, por sua vez, marcaram a transição da cultura das mídias à 

cibercultura, com a introdução de microcomputadores pessoais e portáteis. Quem antes 

era espectador começa a se transformar também em usuário, mudando “a relação 

receptiva de sentido único com o televisor para o modo interativo e bidirecional exigido 

pelos computadores” (SANTAELLA, 2003, p. 81).  

 A autora explica como as telas dos computadores servem de interface entre os 

usuários e as redes. Sendo assim, afirma que, conforme os indivíduos foram se 

familiarizando com elas (por meio de computadores, telecomandos, gravações de vídeos 

e câmeras caseiras), seus hábitos de consumo automáticos passaram a coexistir com 

hábitos mais autônomos, visto que começaram a ter mais possibilidades de seleção por 

conta própria. A partir desse momento, Santaella (2003) reconhece que nasce a cultura 

da velocidade e das redes, que introduz a necessidade de, ao mesmo tempo, acelerarmos 

e humanizarmos nossa relação com as máquinas.  

 Santaella (2003) alerta, porém, que os novos hábitos apresentados por meios de 

interação não foram repentinos e súbitos, mas, sim, gradativamente introduzidos na 

cultura das mídias. Aposta que a tendência, cada vez mais, é que surjam mídias 
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‘desmassificadoras’, isto é, que promovem maior diversidade e possibilidade de 

escolhas, ao atacar fatores de centralização e de padronização característicos dos meios 

de massa.  

 Logo, Santaella (2003) afirma que a extensão e o desenvolvimento de 

multimídias permitiu mudanças e reconfigurações significativas em especial na esfera 

comunicacional da vida humana. Recuero (2009), por sua vez, explica que a 

comunicação mediada por computadores permitiu que interações fossem transportadas a 

um novo ambiente, o ciberespaço. Sendo assim, na realidade mundial digital, associada 

à internet (a “rede das redes”, segundo Santaella (2003)) e às possibilidades de interação 

por meio das interfaces no ciberespaço, que se localiza a cibercultura.  

 Dessa maneira, apoiando-nos em Lévy e Lemos (2010), entendemos por 

cibercultura:  
O conjunto tecnocultural emergente no final do século XX 
impulsionado pela sociabilidade pós-moderna e sinergia com a 
microinformática e o surgimento das redes telemáticas mundiais; uma 
forma sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas de consumo 
cultural, ritmos de produção e distribuição da informação, criando 
novas revelações no trabalho e no lazer, novas formas de sociabilidade 
e de comunicação social (LÉVY e LEMOS, 2010, p. 21-22). 
 

  Segundo os autores, há três princípios fundamentais da cibercultura: (1) 

“liberação” da palavra;  (2) conexão e conversa mundial; e (3) reconfiguração social, 

cultural e política. O princípio da “liberação” da palavra trata da ampliação da esfera da 

conversação mundial, o que pode ser percebido, por exemplo, pela mobile social 

networking, permitindo a troca de informação entre pessoas e comunidades em 

mobilidade, via dispositivos portáteis sem fio às redes. Já o princípio da conexão e da 

conversa mundial (“inteligência coletiva”, segundo Lévy e Lemos (2010)) refere-se à 

liberação da emissão e circulação da palavra em redes abertas e mundiais, que criam 

uma conexão mundial fomentando a opinião pública, que é ao mesmo tempo local e 

global. Essa conexão foi potencializada pelos sites de redes sociais, a serem melhor 

discutidos adiante no artigo. Por fim, o terceiro princípio, da reconfiguração social, 

cultural e política, é entendido como uma resultante desses processos. 

 Lévy e Lemos (2010) afirmam, ainda, que o surgimento da cibercultura implica 

novos sentidos da tecnologia com a emergência do paradigma informacional. Este diz 

respeito à tradução do mundo em dados binários para depois serem processados pelos 

computadores. Os autores destacam a importância dessa mudança de paradigma, que 

altera para sempre as bases dos processos tecnológicos contemporâneos. Além disso, 
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salientam novas possibilidades de conexão que são estabelecidas na sociedade em que 

informação é uma realidade mundial. Afirmam como a internet também faz parte dessa 

realidade e é capaz de interligar todos os países do mundo, conectar todos os telefones 

celulares e todas as pessoas por trás deles, as comunidades que formam e as redes 

sociais que se estabelecem a partir delas. 

 Nesta realidade virtual, potencializada pelos avanços tecnológicos e de 

possibilidades de produção, organização e redistribuição de conteúdos, os indivíduos 

adquirem condição de protagonistas. De acordo com Lévy e Lemos (2010), as mídias de 

massa não têm mais monopólio na formação da opinião pública e da circulação de 

informação e, paralelamente, a relação social pelo ciberespaço torna-se quase 

permanente, de forma que se manter em contato não é mais uma metáfora. 

 Lévy e Lemos (2010) explica que as pessoas são os principais nós da 

computação social, justamente por fazerem com que informações, opiniões, influências 

e até reputações apareçam e sejam filtradas, recolhidas e redistribuídas entre 

dispositivos. Sendo assim, afirma que as redes sociais online são cada vez mais 

‘tangíveis’ e perceptíveis, na medida em que, hoje em dia, pode-se entender e viver de 

maneira contínua as relações que se estabelecem, sem obrigatoriamente estar presente 

de forma física.  

 Assim sendo, Lévy e Lemos (2010) destaca o desenvolvimento exponencial e a 

importância que considera fundamental dos sites de redes sociais nesse contexto. Eles 

são onipresentes no meio da computação social e se tornam importantes meios de 

integração de pessoas e compartilhamento de conteúdos.  

 Julgamos importante, neste momento, trazer a contribuição de Recuero (2009) 

sobre a diferença conceitual entre redes sociais, redes sociais na internet e sites de redes 

sociais. A autora explica, recuperando Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forse 

(1999), que redes sociais podem ser definidas a partir de dois principais elementos: 

atores e suas conexões. Os atores podem ser pessoas, instituições, grupos (apontamos 

acima que Lévy e Lemos (2010) os tratam como “nós da rede”), enquanto que suas 

conexões consistem nas interações que têm e nos laços sociais que constroem.  

 Recuero (2009) aponta que o fenômeno das redes sociais precede a internet, 

visto que pessoas constituíam seus laços sociais e afetivos antes de qualquer forma de 

intermédio. Afirma, porém, que a mediação pelos computadores engendrou novas 

formas de estabelecimento das relações sociais. Pessoas, isto é, os atores envolvidos 
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nessa lógica passaram a fazer uso da internet, formando novos padrões de interação, 

novas formas de sociabilidade e novas organizações sociais.  

 Santaella (2003) inclusive explica que, no ciberespaço, fazemos uma série de 

coisas do nosso cotidiano como trocar conhecimento, compartilhar emoções, encontrar 

amigos – conversar, brigar e nos divertir com eles -, jogar, dentre outros. A diferença é 

que em vez de nos encontrarmos fisicamente para tanto, “fazemos com palavras e na 

tela do computador, deixando nossos corpos para trás” (SANTAELLA, 2003, p. 122). 

 Os sites de redes sociais, por sua vez, são entendidos por Recuero (2009) como 

um espaço de expressão e exibição das redes sociais na internet, mostrando as redes 

sociais de cada ator publicamente e permitindo com que possam construir novas 

interações. Para determinar o que são os sites de redes sociais, Recuero (2009) apoia-se 

na definição de Boyd e Ellison (2007), baseada em sistemas que proporcionam três 

principais aspectos: 1) a construção de uma persona por meio de um perfil ou página 

pessoal; 2) a interação por meio de engajamento (como comentários, curtidas e outras 

formas de expressão); e 3) a exposição pública da rede social de cada ator. 

 Recuero (2009) destaca que os sites de redes sociais, diferentemente de outras 

formas de comunicação mediada por computador, possibilitam novas articulações das 

redes sociais dos sujeitos. Eles dão visibilidade a elas, permitindo a manutenção de 

laços sociais que não necessariamente foram estabelecidos no ciberespaço. A autora 

salienta, porém, que os sites de redes sociais não são, em si, redes sociais. São sistemas 

que atuam como suporte para as interações que formam as redes sociais.  

 O site WeAreSocial divulgou, em janeiro deste ano, uma pesquisa6 realizada 

sobre o mundo digital (uso de internet, redes sociais e aparelhos eletrônicos). Ela 

fornece uma série de informações em que é possível traçar um panorama mundial e 

nacional das redes sociais na internet hoje. De acordo com a pesquisa, a penetração da 

internet no Brasil é de 66% e o aumento do número de usuários da internet a cada ano 

no país é de 16%. Além disso, o brasileiro gasta, em média, 4h59min por dia em seu 

computador e 3h56min por dia no celular.  

 Percebemos, portanto, a disponibilidade que os sujeitos têm para esses meios, 

assim como a importância que têm em suas vidas e o tempo que tomam delas. Eles 

estão conectados e interagindo com outros sujeitos, mas também interagem com marcas 

                                                
6 Disponível em: <https://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview>  Acesso em: 
21/04/2017. 
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nesses espaços. Sendo assim, neste novo contexto delimitado pelas redes sociais, marcas 

ganham diferentes sentidos, funções e atribuições.  

 

Marcas no contexto da era digital 

 Sato (2015), em sua pesquisa de doutorado sobre mobilidade, comunicação e 

consumo a partir da telefonia celular na Angola, no Brasil e em Portugal, explica que os 

consumidores têm, cada vez mais, postura crítica em relação às marcas. Tornaram-se 

mais resistentes e céticos a discursos de marcas que são entendidos como enganosos ou 

pouco transparentes e cobram responsabilidade pelos seus atos. Além disso, também 

como vimos acima com Santaella (2003), desde a cultura das mídias, consumidores 

estão expostos a diferentes meios de informação e de comunicação. Ainda mais na 

ambiência da cibercultura, Sato (2015) salienta que os consumidores escolhem, por livre 

e espontânea vontade, quais plataformas de comunicação querem acessar e quais 

informações (e, principalmente, de onde) querem consumir. Por conta disso, ressalta 

que é tão importante marcas serem cuidadosas com o conteúdo e com a sua relevância 

na comunicação que será transmitida.  

 Sobre a evolução das marcas ao longo do tempo e seu significado 

contemporâneo recorremos às explicações de Semprini (2009) e de Perotto (2007). O 

autor informa como marcas inserem-se num contexto social e econômico particular, em 

que há um constante clima de suspeita em relação a elas, mas, paralelamente, 

centralidade e onipresença no espaço social. Para ele, marcas ocupam posição 

estratégica no cruzamento de três esferas importantes no que chama de o “espaço social 

pós-moderno”: o consumo, a comunicação e a economia. “A marca está, ao mesmo 

tempo, profundamente ligada à esfera do consumo, alimenta-se de comunicação e 

representa uma manifestação da economia pós-moderna de suma importância” 

(SEMPRINI, 2009, p. 20).  

 Semprini (2009) refere-se à marca atual como uma marca pós-moderna, um 

elemento semiótico abstrato de gestão de sentido. Para o autor, a marca pós-moderna 

tem como objetivos justamente propor projetos de sentido, assim como estabelecer 

relações e contratos de cumplicidade mútua. Porém, explica como a marca tornou-se, na 

sua concepção, pós-moderna, retomando a trajetória histórica das marcas desde meados 

do século XX até o momento que escreveu o livro em 2009, descrevendo, assim, quatro 

fases distintas. A retomada do autor tem como objetivo demonstrar que o 
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desenvolvimento das marcas não ocorreu de forma progressiva e linear, mas, pelo 

contrário, com avanços e retrações.  

 Não se pode entender o fenômeno de expansão das marcas como meramente 

quantitativo (devido, por exemplo, ao aumento do número de marcas e de volume de 

negócios transacionados). Deve-se também admitir a dimensão qualitativa, que 

contempla a ampliação do seu papel, assim como a transformação de sua influência 

sobre o espaço social. Sendo assim, a recuperação histórica de Semprini (2009) 

demonstra como o desenvolvimento das marcas esteve associado tanto aos ciclos 

econômicos quanto a circunstâncias mais gerais do contexto social, político e 

geoestratégico. Defende que, dessa forma, pode-se perceber e fazer diferenciação entre 

os poderes que marcas passaram a obter no espaço social, como o “poder material das 

marcas e poder simbólico, entre poder econômico e poder de sedução, entre 

legitimidade comercial e legitimidade cultural” (SEMPRINI, 2009, p. 35). 

 Perotto (2007), por sua vez, entende a marca contemporânea como um 

fenômeno discursivo, que busca produzir algum sentido, ser significativa e construir 

uma identidade. Destaca que essas características são inerentes a todas marcas 

contemporâneas, independente de quem for o sujeito (um produto, um serviço, uma 

organização, etc) e do contexto (econômico, político, cultural, etc) ao qual ele pertence. 

 Perotto (2007) argumenta que o sentido discursivo das marcas se dá sobretudo 

pela enunciação. Este sentido está nas relações que estabelecem com o extradiscursivo, 

com o intertextual e com o contextual. Ele não pode ser explicado somente na marca em 

si, visto que ela “é apenas um ponto de passagem de articulação entre gramáticas ou 

códigos 7  de operações discursivas de produção e reconhecimento de sentido” 

(PEROTTO, 2007, p. 134). 

 O autor entende, assim, que a marca não apenas fala algo, mas que o faz a partir 

de algum lugar social. Por conta disso, levando-se em consideração a perspectiva da 

produção de sentido discursivo, a marca consolida-se como um enunciador social e 

histórico. Dessa maneira, quando busca estabelecer um espaço no lugar social, Perotto 

(2007) afirma que busca, na verdade, fazer uma construção ideológica de uma posição 

no imaginário social.  
Onde o enunciador é percebido produz sentido discursivo, pois é uma 
posição significante porque define proximidades e distâncias 

                                                
7 Perotto apoia-se em Verón (1980), que considera código com o conjunto de regras e de coerções que 
determinam operações de investimento de sentido.   
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simbólicas na intertextualidade. De modo bastante natural, os 
indivíduos costumam organizar sua rede pessoal de relacionamentos 
por proximidades e afinidades de atributos e personalidade. 
Acreditamos que de modo análogo realizam operações de mapeamento 
de marcas, o que poderia explicar a ênfase dos elementos ou 
componentes psicossociais na marca (PEROTTO, 2007, p. 136-137). 
 

 Ao entenderem as verdades das pessoas, marcas devem pensar num caminho de 

comunicação com elas para, assim, tentar transmitir-lhes um sentido e significado de 

consumo. Uma vez que isso for alcançado, elas devem buscar inspirar as pessoas e, 

somente depois disso, tentar estabelecer alguma conexão. Dessa maneira, marcas podem 

compreender os espaços de associação que ocupam seus concorrentes e estruturar sua 

identidade e seu posicionamento para alinhá-los a seus discursos. Somente depois disso 

que tentarão ocupar e solidificar territórios nas mentes de seus consumidores8. 

 Cada vez mais criteriosos e seletivos, deixam de comprar marcas apenas pelos 

seus produtos e passam a priorizar os valores, os discursos e os conteúdos enunciados, 

de forma a verem se lhes são relevantes e pertinentes. Esperam que marcas tenham 

posicionamento e não há mais tolerância para abstenção, visto que cobram delas um 

papel social. Tendo isso claro, marcas mudaram de um tipo de gestão que preza por 

resultados, para uma gestão de valor, atentando às demandas dos consumidores e 

estabelecendo, dessa forma, novo tipo de relação.9 

 

Skol e seu posicionamento em prol da diversidade 

 A Skol é uma marca da Companhia de Bebidas das Américas (Ambev), líder de 

mercado no Brasil na categoria de cervejas pielsen. Percebemos que a marca tem se 

preocupado, nos últimos tempos, com a enunciação de apoio à diversidade, por meio de 

discursos voltados para públicos antes não inclusos nas propagandas de cerveja. 

Exemplo disso é a campanha da marca, chamada Skolors, que busca incluir pessoas de 

todas as cores (negras, albinas, brancas, de cabelos ruivos), refletindo, assim, nas latas 

do produto (que agora têm uma edição especial com um espectro de cores). Outro 

exemplo foi a campanha que a marca fez no Dia das Mulheres deste ano (8/3/2017), 

chamada Reposter, em que convidou seis ilustradoras para reinterpretarem cartazes 

machistas antigamente comunicados pela marca. Por fim, de forma a verificar o apoio 

da Skol à comunidade LGBT, destacamos duas iniciativas que são melhor comentadas a 

                                                
8 Parágrafo composto a partir de anotações das aulas de Branding, do quinto semestre (2016). 
9 Parágrafo composto a partir de anotações das aulas de Branding, do quinto semestre (2016). 
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seguir no artigo: (1) a campanha, chamada #RespeitoIsOn, veiculada no Facebook e no 

Youtube ano passado no Dia do Orgulho LGBT (28/07/2017); e (2) a ação de apoio à 

Casa110 com edição especial nas latas. 

  

Campanha #RespeitoIsOn 

 A campanha (Figuras 1 e 2) destaca, inicialmente, um indivíduo numa 

ambientação escura. Ele começa a andar e, conforme anda, percebe-se outras pessoas 

andando no sentido contrário ao seu. Ele está perceptivelmente desconfortável com as 

pessoas que o julgam quando passam, que são representações de estereótipos da 

sociedade (as patricinhas, o casal hétero branco, a senhora conservadora, o bully 

agressivo). Eventualmente outras pessoas vão se juntando ao protagonista, formando 

uma corrente humana e segurando bastões que exalam fumaça colorida (com as cores da 

bandeira LGBT). 
Figura 1: Print de frame da campanha #RespeitoIsOn 

  

 

 

   

 

 

  

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=UGJ63SNOZs0  

Figura 2: Print de frame da campanha #RespeitoIsOn 

 

 
 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=UGJ63SNOZs0  

                                                
10 A Casa1 é um espaço de acolhimento para LGBTs que foram expulsos de casa, inaugurado no primeiro 
semestre deste ano.  
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 A escolha se deu pela sua repercussão midiática e pela consequente decisão da 

marca de incorporar uma perspectiva de inclusão social e de respeito à diversidade no 

seu discurso, relevantes para este trabalho. Podemos perceber os impactos midiáticos, 

por exemplo, com o vídeo da campanha. Postado na página oficial da marca no site de 

rede social Facebook11 e no seu canal oficial do Youtube12, obteve mais de 2,9 milhões 

e 160 mil visualizações, respectivamente (25/6/17 às 12h40). A marca também foi alvo 

de manifestações e obteve mais de 60 mil curtidas e de 13 mil compartilhamentos no 

Facebook (25/6/17 às 12h45). 

 Dos mais de 3.335 comentários na publicação (25/6/17 às 12h47), selecionamos 

alguns comentários de forma a demonstrar a aprovação das pessoas. Michel Ramos: 

“Uau! Isso é maravilhoso. Me senti abraçado e representado. Parabéns, Skol, tanto pela 

qualidade do vídeo quanto por saírem dos padrões hétero-machista-normativos e 

defenderem algo tão importante.” (28/6/16 às 20h00).  Pablo Moreno Fernandes Viana: 

“Obrigado. Obrigado pela sensibilidade e por nos tirar da invisibilidade. Quando uma 

marca nos homenageia assim e reconhece nossa presença, é um sinal de que estamos 

conquistando lugar no mundo. Obrigado!” (28/6/16 às 23h06). Fábio Ferreira: 

“Parabéns Skol por colocar a cara pra bater por uma causa tão humana... Não foi preciso 

palavras, só gestos de amor e compaixão ao próximo! Sigamos unidos e de mãos dadas 

pois nada pode nos parar!” (28/6/16 às 20h43). Roberto Trufelli: “Que legal uma marca 

como a Skol, que faz parte da vida da gente, usar a sua força imensa para transmitir uma 

mensagem tão importante, nesse momento de tanto ódio e preconceito entre as pessoas” 

(28/6/16 às 20h39). 

 

Ação de produto 

 Segundo notícia13 do veículo especializado em comunicação, marketing e mídia, 

Meio e Mensagem, a Skol lançou uma edição especial de lata para a Parada do Orgulho 

LGBT, em que parte da venda do produto é destinada à Casa1. A edição nova de 269 

mililitros tem a seta-logo da marca vestida com as cores da bandeira LGBT. De acordo 

com a diretora de marketing da Skol, Maria Fernanda de Albuquerque, “a Parada LGBT 

                                                
11 Disponível em: https://www.facebook.com/skol/posts. Aceso em: 18/09/2016. 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UGJ63SNOZs0. Acesso em: 18/09/2016. 
13 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/05/17/skol-lanca-
edicao-especial-de-lata-para-parada-lgbt.html Acesso em: 24/6/2017. 
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e a Casa1 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”.   

 
Figura 3: Edição especial da lata para a Parada do Orgulho LGBT 

  

 

 

 

  

 

 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=lata+lgbt+skol&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0lea9qdnUAhVBiZAKHQznCscQ_AUICigB&biw

=1025&bih=438#imgrc=FJ5o-m4keL9r_M:  

 

 A Parada do Orgulho LGBT – evento que se passa em São Paulo – deste ano foi 

dia dezoito de junho (18/6). O tema e slogan foram definidos como: Estado Laico: 

Independência de nossas crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por um Estado 

Laico. Como justificativa deste tema, foram pontuadas questões pela Associação da 

Parada LGBT que demonstram o crescimento da representatividade do 

fundamentalismo religioso e também o favorecimento de instituições religiosas nas 

instâncias de poder do País. Foram descritas movimentações que são entendidas pelos 

organizadores como retrocessos na promoção de igualdade de gênero, por exemplo nos 

planos de educação articulados por bancadas católicas e evangélicas ou na proposta do 

Estatuto da Família14.  

 Sendo assim, concluem “(...) Pelo grande risco que significa ao Estado Laico 

para a cidadania de todas e todos, convocamos nesse momento e para fortalecer nosso 

movimento e luta, as mulheres, as pessoas negras, as minorias religiosas, minorias 

                                                
14 Disponível em: < http://paradasp.org.br/parada-lgbt-de-sp-em-2017-tema-slogan-e-justificativa-foram-
definidos/> Acesso em 18/4/2017. 
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étnicas, ateus e agnósticos, para estar na maior Parada LGBT do mundo, trazendo seu 

protesto, sua manifestação em favor do Estado Laico e em defesa da igualdade.”15 

 A Parada é um exemplo dos vários esforços e movimentos que são realizados 

pela sociedade civil como afirmação e aceitação da comunidade LGBT. Porém, 

entendemos que é relevante para a temática deste artigo verificar formas de apoio à 

comunidade realizadas por marcas, especialmente pela Skol, que pela segunda vez, foi a 

principal patrocinadora oficial do evento. Além da ação das latas, segundo a notícia do 

Meio e Mensagem, a marca também esteve presente no evento com seu trio-elétrico. 

 As duas movimentações da Skol para tentar se aproximar do público LGBT 

tiveram abordagens e formas de execução distintas. A campanha veiculada no digital 

permitiu à marca maior possibilidade de divulgação e de visualizações do vídeo, para 

que pudesse instigar interações e discussões acerca do tema. Como vimos acima, isso 

não seria possível se não vivêssemos imersos na realidade digital da cibercultura, com a 

ajuda dos sites de redes sociais para possibilitar e potencializar essa propagação. A ação 

da lata, por sua vez, é uma abordagem mais pontual e muito voltada para dar 

visibilidade ao produto e, consequentemente, à marca. Porém, os sites de redes sociais 

também foram importantes nesse caso para comunicar que parte da verba seria 

destinada à Casa1. 

 Entendemos que a ambiência da cibercultura permite maiores possibilidades de 

atuação no mundo digital e de interação com os indivíduos no ciberespaço. Paralelo a 

isso, também vimos com Lévy e Lemos (2010) que consumidores adquiriram condição 

de protagonistas no trato com a informação e, com Sato (2015), que consumidores são 

mais exigentes em relação às marcas, sobre o que esperar delas, questionando discursos 

superficiais e cobrando posicionamentos sobre os mais diversos assuntos. 

 Nesse sentido, o movimento de muitas marcas, inclusive da Skol, de querer se 

posicionar a respeito, por exemplo, da comunidade LGBT, demonstrando seu apoio e 

respeito, pode ser entendido como atual e em sintonia com as demandas estabelecidas 

pelos consumidores. Não nos foge à cabeça, todavia, se esses esforços, principalmente 

de comunicação, são meramente estratégia de vendas e de captação de mais 

consumidores – transformando o discurso em algo performático – ou se de fato 

começam a fazer parte integral dos valores das instituições que gerenciam as marcas. 

Em tempos que marcas são obrigadas a se pronunciarem, seria isso somente uma 
                                                
15  Disponível em: < http://paradasp.org.br/parada-lgbt-de-sp-em-2017-tema-slogan-e-justificativa-foram-
definidos/> Acesso em 18/4/2017. 
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estratégia pontual? Um surf numa onda que agora está em pauta? Seria esse suposto 

apoio mais uma forma de marcas tentarem melhorar sua imagem, preocupando-se mais 

consigo mesmas do que com o real apoio a uma comunidade vulnerável social e 

politicamente? 

 De qualquer forma, os exemplos supracitados evidenciam um movimento de 

marca no sentido de redirecionar seus discursos, incluindo neste bojo suas campanhas 

publicitárias e ações de embalagem de produto. Tal transformação somada à atualidade 

(falamos de uma mudança recente na trajetória da marca) justificam a importância de 

investigarmos este fenômeno. Salientamos, ainda, a aderência de nossa temática, assim 

como importância e coerência do artigo, como material para a Divisão Temática de 

Publicidade e Propaganda do Intercom Júnior. Isso porque o projeto trata de conceitos 

como Marcas, Campanhas Publicitárias, Cibercultura e Redes Sociais. Conceitos 

estudados durante o curso da ESPM, relevantes às áreas de Marketing e Comunicação e 

para o universo da Publicidade e da Propaganda.  

 
Conclusão 
 Ao refletirmos sobre a era digital, entendemos que o conjunto de práticas, 

hábitos, discursos, valores que configuram a cibercultura alteraram significativamente 

as dinâmicas interativas entre pessoas e entre pessoas e marcas. A comunicação 

mediada por computadores, que Recuero (2009) explicou, permitiu com que as 

interações fossem deslocadas para o ciberespaço. Aprendemos com Lévy e Lemos 

(2010), também, que a cibercultura (e os sites de redes sociais, principalmente) deram 

aos internautas uma voz e uma condição de protagonismo como nunca antes. 

 Sendo assim, pessoas passaram a ter maiores possibilidades de se expressar e de 

expor suas críticas a várias questões, incluindo sua insatisfação com marcas. Marcas, 

por sua vez, começaram a ver que a era digital promovia uma nova dinâmica de 

interação e de relacionamento com seus consumidores (e com não consumidores 

também) com a qual deveriam passar a ter mais contato. Como a crítica de diferentes 

vozes de movimentos sociais (abrangendo aqui aqueles que apoiam a comunidade 

LGBT) ganhou outras dimensões, passamos a ver marcas tentando atender, de certa 

forma, às demandas de inclusão e de respeito à diversidade, como vimos nos dois 

exemplos da Skol. Reconhecemos, assim, o movimento da marca no sentido de 

redirecionar suas narrativas, de forma a demonstrar seu apoio à comunidade LGBT, 

assegurando, assim, com que as mudanças fossem veiculadas no ambiente digital.  
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