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bebidas alcoólicas têm no meio digital possibi

lidades de comun icação que aproveitam, sobretudo, 

a interação com o público para conectá- lo às suas 

a ç õ e s off-line, em especial os eventos, dos quais são 

importantes patrocinadores. Nesta seara, as cerve

jas, grandes anunciantes do mercado, acabam por 

prevalecer entre as mais relevantes de acordo com o 

Ranking ProXXIma ID 

Skol, a líder de share do mercado, ocupa o topo do 

ranking. A marca tem uma estratégia para ambientes 

digitais essencialmente voltada ao público jovem, pro

movendo ligação direta com sua plataforma de eventos, 

boa parte ligada à música. Seu website é claramente 

posicionado como um portal jovem, com atualização de 

conteúdo permanente, com notícias do portal Vírgula, e 

há até uma rádio, cheia de funcionalidades e que tam

bém está em app. Consequentemente, o perfil da Skol 

no Twitter remete aos acontecimentos do mundo musical 

e de comportamento, com posts contendo links para o 

próprio site. No Facebook, a fanpage registra mais de 

nove milhões de fãs; no YouTube, o canal oficial da mar

ca chegou há cinco anos e acumula mais de 15 milhões 

de views de filmes, vídeos diversos dos eventos, com 

destaque especial para vários Carnavais. Tanto que é 

apresentado como "case" de relacionamento de marcas 

na empresa de vídeos do Google. 

Leonardo Longo, gerente de mídias sociais da Am-

bev, explica que o Facebook vem ganhando relevância 

por possibilitar a replicação de todo o tipo de conteú

do (texto, vídeo e foto). Ele também destaca o nível de 

profundidade das próprias métricas, "que permite maior 

entendimento do engajamento e aceitação do conteúdo, 

para melhorar a abordagem da marca". Marcello Penna, 

diretor-geral de atendimento da F/Nazca S&S, agência 

que cuida de toda a comunicação da Skol, enumera 

os fatores para esta liderança do ranking: consistência, 

imagem da marca e a relevância de investimentos. Ele 

diz que, ano a ano, a Ambev aumenta significativamente 

o peso do digital no mix de meios. O fato também de a 

mesma agência controlar toda a comunicação derruba 

eventuais barreiras. "Não fazemos campanhas só para 

TV para depois desdobrá-las para a internet", salienta. 

A marca Brahma, vice no ranking, está muito mais 

atrelada ao futebol, por questões de patrocínio aos t i 

mes e à própria Copa do Mundo, mas ainda foca sua 

comunicação, além da institucional, no segmento coun-

try. "Cada rede tem uma diretriz que varia de acordo 

com o conteúdo gerado, pois o planejamento parte do 

conteúdo que vamos gerar. A partir daí, a escolha de 

canais é uma consequência", afirma Longo. O executivo 

diz que é nítido o impacto do hábito do consumidor de 

usar o digital na função de "second sceen": "Tanto Twit-
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ter como Facebook são excelentes termômetros para as 

ações que fazemos durante as transmissões de jogos 

de futebol, além do conteúdo do programa de Country, 

que é transmitido aos domingos". 

Mas é ao apoiar os próprios clubes de futebol que 

Brahma consegue reverberar entre os torcedores a re

levância da marca. Se seu time é um dos patrocinados, 

como resistir ao pedido dele para "curtir" a marca no 

Facebook de modo a ter recursos para contratar aquele 

craque? O gerente de mídias sociais da Ambev comenta 

que o engajamento com o tema futebol é significativo e o 

desafio é tornar esse conteúdo exclusivo e proprietário. 

Mas quando o assunto no ambiente digital não tiver o sen

tido de elogio, engajamento, participação, a conversa pula 

paraooff-line. Com as marcas da Ambev, por exemplo, outros 

canais são acionados, e o procedimento-padrão é direcio

nar o consumidor para os canais de SAC tradicional (e-mail 

e telefone). A empresa revela que isso ocorre para não per

der o foco da estratégia para redes sociais da empresa. 

Quanto maior o teor alcoólico, maiores as restrições legais à 

veiculação de publicidade para esse tipo de anunciante, em 

especial na televisão. Daí que aproveitar os recursos multi-

plataforma significa também garantir um maior alcance. 

Johnnie Walker, terceira do Rank ing ProXXIma ID, apro

veita bem a oportunidade de outras telas. Eugênio Garcia-

-Perate, head of marketing innovation da Diageo, setencia 

que os fãs e os seguidores da marca nas redes sociais são 

tratados com alguns privilégios, como ser informados antes 

sobre novidades. Exemplo disso é que o filme Rock Giant 

—, a badalada campanha do gigante — estreou 48 horas 

antes da TV para os fãs no Facebook, rede que respondeu 

por aproximadamente um terço de todo o recall da campa

nha. JW também consultou seus fãs sobre as embalagens 

especiais para uma edição limitada. E, numa votação on

line, os fãs foram chamados a escolher frases e imagens 

de autores e artistas. Tudo é desdobramento da campanha 

"Keep Walking, Brazil", que inspirou o filme "Rock Giant" e o 

projeto Keep Walking, Brazil com Madonna. 

As a ç õ e s digitais da Johnnie Walker estão a cargo da 

agência Riot. A marca também conta com perfil no Ins-

tagram, mas no Twitter ainda há um caminho a percorrer: 

está em inglês e soma pouco mais de mil seguidores. 

Ainda que as bebidas alcoólicas tenham presença cria

tiva e eficiente nos meios digitais, as marcas perdem a 

chance de mostrar espontaneamente que também per

tencem a empresas socialmente responsáveis e que não 

imprimem em suas mensagens publicitárias o fatídico 

"Se beber não dirija" apenas por obrigação. No dia 30 

de janeiro passado, foi publicada a nova resolução do 

Contran, tornando mais rigorosa a Lei Seca, ao não per

mitir nenhuma quantidade de álcool no sangue do con

dutor. Até o fechamento deste texto, não havia nenhuma 

menção sobre a novidade, em nenhuma rede social, site, 

fanpage das marcas citadas no Ranking ProXXIma 

. 

Certamente, um erro na dose! 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 1, p. 70-73, ago. 2013.




