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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca compreender e analisar como a marca belga Stella Artois 

se apropria de códigos culturais para se destacar na mente do consumidor a partir da sua 

presença digital na fanpage no Facebook da marca no Brasil. Construiu-se o referencial 

teórico abordando a marca e suas dimensões no qual retrata os conceitos elencados por 

Andrea Semprini; os códigos culturais de Clotaire Rapaille; luxo – marcas de luxo na 

ambiência digital e finalizando o referencial teórico, o mercado de cervejas premium no 

Brasil/Stella Artois. Assim, com este estudo, pode-se identificar os códigos culturais, as 

dimensões da marca, e as seis categorias criadas a partir da análise feita por meio de 110 

postagens feitas no mês de setembro de 2014 na fanpage. 

 

Palavras-chave: Stella Artois; marca; fanpage; códigos culturais;  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper seeks to understand and analyze how the Belgian brand Stella Artois is 

appropriated cultural codes to stand out in consumers' minds from their digital presence in 

Facebook fanpage brand in Brazil. We constructed the theoretical framework addressing the 

Brand and Its Dimensions in which he addresses the concepts listed by Andrea Semprini; 

Cultural Codes by Clotaire Rapaille; Luxury - Luxury Brands Web / Facebook (Social 

Networking) and ending the theoretical framework, the Premium Beer Market in Brazil / 

Stella Artois. Thus, with this study, we can identify the cultural codes, the dimensions of the 

brand, and the categories created from the analysis made by means of posts made in 

September 2014 on the fanpage. 

 

Keywords: Stella Artois; brand; fanpage; cultural codes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, percebem-se mudanças e evoluções na maneira com a qual as 

marcas, de quaisquer segmentos, estão interagindo com seus consumidores e público-alvo. A 

internet está sendo cada vez mais utilizada para o gerenciamento desta relação e demonstração 

de posicionamento que ela [marca] quer transparecer a quem se identifica e consequentemente 

a adquire. Dessa forma o consumidor não é mais um receptor de mensagem, ele passou a ser 

também um produtor, modificando até mesmo o esquema clássico da comunicação: emissão – 

mensagem – recepção. 

O receptor da mensagem tem participação e intervenção na mensagem, quando ele se 

sente incomodado, mesmo que a mensagem não seja diretamente direcionada a ele, consegue 

ter voz mais ativa ao expor suas ideias nas redes sociais digitais (Facebook, Twitter, 

Instagram, Blog) sendo que a mensagem emitida por uma marca passa pela percepção do 

consumidor, o que deve fazer com que as mensagens produzidas sejam segmentadas e 

pensadas para um determinado público com a qual deva se identificar. 

A marca Stella Artois faz uso de seu nome reconhecido mundialmente como uma das 

mais antigas cervejarias do mundo, Den Hoorn, datada de 1366, localizada na cidade de 

Leuven, no interior da Bélgica. Para segmentar seu público a marca Stella Artois, pode ser 

encontrada patrocinando ou apoiando eventos, realizados no mundo todo, como competições 

de tênis, festivais de cinema, festas, concertos musicais de jazz destinado a pessoas que 

buscam por sofisticação.  

A dificuldade que as marcas encontram para criar uma diferenciação, que seja 

positiva para si e ainda para fortalecer sua integridade e gerar personalidade única, fazendo 

seus clientes se sentirem acolhidos e identificados com a imagem, criando uma boa reputação 

e percepção é algo que todas querem ultrapassar para obter sucesso. Além disso, a marca 

criou um cálice próprio - considerado sagrado - e seu próprio ritual para degustar a cerveja da 

melhor maneira possível, sem que o consumidor desperdice o líquido e aproveite o sabor 

premium. O tema desta pesquisa são os códigos culturais para a perfeição, bebida, qualidade 

na presença online da cerveja Stella Artois. 

A fanpage da marca no Brasil
1
 conta com mais de 7 milhões de curtidas e geralmente 

seu posts tem em média mais de 900 curtidas cada. Os posts retratam viagens, locais para 

                                                           
1
 https://www.facebook.com/StellaArtoisBrasil/timeline?ref=page_internal – acessado dia 01/09/2014. 

https://www.facebook.com/StellaArtoisBrasil/timeline?ref=page_internal
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conhecer, artes, cinema e formas de consumo para apreciar da melhor forma possível a 

sensação de degustar uma Stella Artois. 

A presente pesquisa responde à seguinte questão: Como a Stella Artois se apropria 

dos códigos culturais para construir sua presença digital no Facebook? Como objetivo geral 

pretendeu-se analisar como a marca faz a apropriação de códigos culturais para se destacar na 

mente dos consumidores a partir da sua presença digital na fanpage do Facebook da marca no 

Brasil. Para solucionar isto, os objetivos específicos foram: mapear as postagens da marca 

Stella Artois na fanpage do Facebook do Brasil, analisar o conteúdo das postagens na fanpage 

e ainda identificar os elementos dos códigos enquanto conteúdo das postagens. 

Na sequência do trabalho encontram-se os capítulos necessários para o embasamento 

do estudo e entendimento da pesquisa. O primeiro capítulo denominado A Marca e Suas 

Dimensões aborda os conceitos elencados por Andrea Semprini, semioticista italiano, 

considerado um dos maiores especialistas no assunto identidade de marca e pesquisa de 

mercado. O segundo tópico aborda Os Códigos Culturais, em que Clotaire Rapaille relata o 

comportamento de duas culturas convergentes, americanas e francesas. Ainda complementam 

este tópico os códigos culturais da perfeição, da qualidade e da bebida. O terceiro tópico 

denominado Luxo – Marcas de Luxo na ambiência digital relata o luxo, ligado à 

exclusividade, tradição e desejo de destacar-se ou diferenciar-se e como as marcas gerenciam 

o relacionamento pela utilização das redes sociais digitais, quando há críticas por parte dos 

consumidores. Finalizando o referencial teórico, o quarto tópico é denominado Mercado de 

Cervejas Premium no Brasil/Stella Artois e traz um breve panorama do mercado da cerveja no 

Brasil e a presença da marca no país, assim como sua evolução. 

Em sequência, após o referencial teórico, encontra-se a descrição da metodologia 

utilizada nesta pesquisa, de forma a analisar as formas de interações e comunicações que a 

marca Stella Artois busca atualmente, na rede social digital, Facebook. Dessa forma, optou-se 

por uma pesquisa de natureza qualitativa. O método da pesquisa foi exploratório iniciando 

com uma análise documental tendo como corpus de pesquisa as postagens do mês de 

setembro de 2014 na fanpage do Facebook Brasil. Para a coleta dos dados, foi realizada uma 

análise de conteúdo e o encaixe nas categorias de análise a partir do conteúdo componente da 

mensagem. Após foi realizada a verificação da relação entre os códigos americano e francês e 

os utilizados para a presença digital da marca. A análise é separada em subcapítulos, quanto a 

ligação dos dados obtidos com as categorias de análise por meio das conexões mentais. Para 

finalizar este trabalho as considerações finais e referências bibliográficas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A MARCA E SUAS DIMENSÕES 

 

O desenvolvimento deste subcapítulo se dá pela importância de citar a definição de 

marca para o entendimento de como o objeto de pesquisa se consolidou ao decorrer dos anos 

e o que os livros abordam. Para o pesquisador italiano Andrea Semprini: 

 

a marca desempenha então um papel muito importante tanto para semantizar novos 

produtos quanto para re-semantizar produtos envelhecidos, à procura de um novo 

alento. Mas no contexto de consumo contemporâneo, esta missão de semantização 

das marcas conquista um novo sentido, de ordem ainda mais geral. (SEMPRINI, 

2006, p.51) 
 

 

Os produtos vendidos no mercado desde os tempos romanos são endossados por um 

nome, geralmente referente à pessoa que o produz. No decorrer dos cinco últimos séculos, os 

produtos, em geral, têm se aperfeiçoado a partir de valores tangíveis e intangíveis, sendo 

alguns deles de qualidade, percepção de valores concernentes ao fabricante inclusive formato 

e cor da embalagem em que é encontrado. 

De acordo com Kotler (1998) “marca é um nome, termo, signo, símbolo ou designer, 

ou uma combinação desses elementos para identificar os produtos ou serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los de seus concorrentes”. Partindo do 

raciocínio do autor, marca então seria o que o consumidor consegue perceber sobre a imagem 

de uma determinada empresa, o que a mesma quer transmitir para as pessoas através de 

informações em propagandas televisivas, mídias externas e mídias digitais. A diferenciação 

que há entre os concorrentes, citada por Kotler (1998) é notada a cada conceito de superar as 

expectativas criadas, esclarecimento das organizações aos seus clientes de sua missão, visão e 

valores, fazendo um detalhamento da empresa para que se possa entender a razão de sua 

existência. É o que almeja ser futuramente e suas convicções fundamentadas por suas 

escolhas e modos de conduta. 

Segundo Pinho (1996), uma marca não se qualifica só como um produto ou serviço; 

é interpretada pelo público a partir dos valores e atributos que estão incorporadas. Estes são 

fatores que contribuem para diferenciá-la dos concorrentes. Esses atributos podem ser 

tangíveis, como qualidades e características relacionadas ao produto físico, ou intangíveis,um 

conjunto de benefícios, valores e identificação com a marca por parte do consumidor.  
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Os atributos tangíveis são percebidos pelo consumidor sem que ele usufrua os 

benefícios, sendo eles, a cor, a embalagem, o formato, tecido, costura, acabamento e tudo 

mais o que se diz do produto palpável enquanto benefícios funcionais; resumindo, são os 

atributos que podem ser vistos, sentidos ou tocados por quem irá adquirir. Os atributos 

intangíveis são os benefícios emocionais e a satisfação abstrata. Minuciando esses atributos, 

existem os de valores gerados ao usar o produto, como por exemplo os produtos da linha 

Dolce & Gabbana, em que o comprador desembolsa uma quantia elevada, comparada a de 

outros produtos que podem ter a mesma qualidade, porém a marca não é tão reconhecida 

como esta. Outro valor seria o status agregado a marca, como adquirir um produto da marca 

Mercedes, em que o cliente, tecnicamente, sabe que o carro é superior aos demais em potência 

do motor e opcionais, mas o designer do carro também chama a atenção, pelos olhares 

admirados dos passantes, além de o proprietário assumir posição de superioridade e poder. A 

relação de custo e benefício, outro atributo, como por exemplo, hospedagem em um hotel, em 

que o atendimento pode ser bom e que supera as expectativas em obter televisão a cabo, 

piscina, sauna, entre outros serviços que irão satisfazer a estadia. A tradição da marca em 

continuar se posicionando da mesma maneira há várias décadas e passar isso para outras 

gerações, utilizada pela Coca Cola com o slogan “Abra a felicidade”; a cultura da sociedade 

em que o produto está inserido e encontrar um meio de fazer uma identificação com outras 

culturas e personalidade da marca e de quem compra. 

Para Semprini (2006) as marcas contemporâneas têm níveis de significado e 

significação; assim as construções são feitas a partir de três dimensões que as definem: 

natureza semiótica, natureza relacional e natureza evolutiva. Essas dimensões caracterizam a 

atuação das marcas no mercado, como objeto semiótico enunciador de significados relevantes 

(natureza semiótica), a necessidade de manter uma unidade no discurso dos diversos sujeitos 

que definem a marca em dois aspectos principais na sua relação com o consumidor e no 

contrato da comunicação (natureza relacional) e, a importância de as marcas pós-modernas 

serem mutáveis e adaptáveis ao ambiente no qual se situam (natureza evolutiva). 

Quando Semprini (2006) descreve sobre a natureza semiótica, ele explica que “o 

conteúdo da semiótica não é a comunicação, mas o significado, o sentido”. Assim, a semiótica 

é a construção do significado, o sentido que o discurso quer repassar ao leitor. 
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No passado, muitas marcas cometeram o erro de acreditar que o fato de saber vender 

sentidos ou significados permitia evitar a questão do saber-fazer e da inovação. Elas 

acreditaram que uma comunicação de marca (que é apenas uma das manifestações 

do projeto de marca) bem-sucedida poderia dispensá-la de um projeto de marca 

estruturado (que implica obrigatoriamente em uma promessa concreta) (SEMPRINI, 

2006, p.108) 

  

Logo, a marca deve ter um projeto de marca que consiga englobar suas ações, ainda 

evidenciando seu produto/serviço para que com o passar do tempo os consumidores ainda 

lembrem-se das comunicações, sejam elas feitas em mídia alternativa, televisiva, impressa ou 

digital. 

Tratando-se de mídia digital, percebe-se o crescimento das marcas na internet, 

fazendo uma comunicação com o público de forma mais pessoal, personificando a marca com 

a apropriação de mídias sociais digitais, com fanpage no Facebook, perfil no Instagram e 

ainda no Twitter, como é o exemplo a farmácia Mais Econômica. Esta rede de farmácias é 

encontrada em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e utiliza estas três mídias digitais para 

se comunicar com o público, dando informações sobre as promoções, curiosidades, dicas de 

saúde e beleza, e ainda tira dúvidas dos consumidores sobre os produtos encontrados na loja. 

De acordo com Semprini (2006) ainda existem três grandes pólos dentro da natureza 

relacional: O primeiro é o da produção que reagrupa todas as instâncias que detêm um direito 

de enunciação fundamental sobre as manifestações da marca. Neste pólo está a empresa, que 

possui total responsabilidade sobre o que emite ao consumidor através do desenvolvimento do 

projeto e as escolhas que a marca fará, como por exemplo, mudança de nome e uma nova 

lógica de denominação. 

O segundo pólo é o da recepção, que faz referência ao consumo. Para Semprini 

(2006, p.110) “o projeto de marca sistematizado pelo pólo da produção é recepcionado pelo 

pólo da recepção que o lê, o interpreta, o filtra e avalia em que medida ele pode contribuir a 

seus projetos, trazer uma resposta a suas perguntas e uma contribuição a suas necessidades”. 

Assim, este pólo envolve os usuários da marca, seus concorrentes e os grupos que podem se 

interessar pelo projeto da marca. 

O terceiro pólo é o do contexto geral, é o que integra os outros dois pólos (produção 

e recepção), as hipóteses do trabalho, que segundo Semprini (2006, p.114) “mesmo de 

maneira impalpável, de forma geral nas tendências socioculturais, preocupações políticas e 

sociais e até mesmo problemas de saúde pública”. O contexto pode impor tendências de forma 

simbólica ou cultural, que funcionam como fonte de inspiração e como uma exigência, e não 

fazê-los poderia enfraquecer ou tornar insignificante seu projeto de marca. 
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Para agregar os três pólos de maneira representativa existem os códigos culturais, 

que encontram significados involuntários as coisas, sejam para empresas, sentimentos ou até 

mesmo objetos através do comportamento dos consumidores. Mas ainda existe a terceira 

dimensão da marca contemporânea, chamada de natureza evolutiva, quando tem caráter 

dinâmico, que consiste em mudar e estar sempre em evolução. Isto ocorre até mesmo na 

evolução visual da marca, podendo ser pelas mudanças da empresa, pelo contexto da 

sociedade ou do tempo, tendências sociais ou pela clareza do logotipo. 
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2.2 CÓDIGOS CULTURAIS 

 

Existem características em comum no comportamento das pessoas, embora todos os 

consumidores possam ser divididos em grupos de consumo gerados a partir dos papéis 

exercidos em cada uma das fases decisórias do ato de compra em si. Estas características em 

comum são encontradas em grupos de referência, ou seja, quando o indivíduo está inserido 

em determinado local em que absorva comportamentos considerados adequados pela maioria. 

De acordo com Samara e Morsh (2005, p.71) “o conceito de grupo de referência é amplo e 

pode incluir indivíduos e instituições, sejam reais ou imaginários, aos quais uma pessoa 

recorre para orientar seu próprio comportamento e o que o afetará positiva ou negativamente”. 

Esta orientação de comportamento pode ocorrer de forma persuasiva, quando o grupo de 

referência impõe o que o indivíduo deve fazer para pertencer ao ciclo de amizade. 

  

Uma das fontes mais poderosas de pressão persuasiva e influência sobre o 

comportamento é exercida pelo grupo (ou grupos) de referência de que faz parte o 

indivíduo. Grupo de referência é o grupo com o qual um indivíduo se identifica e 

serve como ponto de comparação – ou referência – para formação geral ou 

específica de valores, atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um determinado 

padrão. (SAMARA; MORSH, 2005, p.71) 

 

A cultura é um exemplo de influência nos grupos, já que é uma herança social da 

humanidade, uma tradição passada por gerações. Pode ser o conjunto de costumes, crenças e 

valores (ético e moral) por meio de comportamentos, simbologias, conhecimentos, conceitos, 

gostos e preferências, isto de acordo com cada região, para tornar a socialização e 

identificação com a sociedade possível.  

 

Lamb Jr., Hair Jr. e McDaniel (2001) classificam os grupos de referência em dois 

tipos: diretos e indiretos. Os grupos de referência diretos dizem respeito àqueles que 

interferem diretamente na vida das pessoas em virtude da sua interação regular e 

face a face. Eles podem ser primários (grupos pequenos e informais) ou secundários 

(grupos grandes e formais). Já os grupos de referência indiretos se referem a grupos 

aos quais o indivíduo não pertence. Eles podem ser aspiracionais (aqueles aos quais 

o indivíduo deseja se associar) ou não-aspiracionais (ou de evitação: aos quais o 

indivíduo não quer se identificar e procura evitar). (SAMARA; MORSCH. 2005, p. 

71) 

 

 

Porém, o brasileiro, aparentemente se identifica e toma como referência o código 

cultural americano, principalmente após o final da ditadura. Assim, os americanos podem ser 

considerados grupos de referência indiretos aspiracionais para os brasileiros, quando se 
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apropriam de uma cultura que não é caracterizado por essa nação, mas que ao passar dos 

tempos, está sendo integrada no país. 

Segundo Rapaille (2007, p.5), “o Código Cultural constitui o significado 

inconsciente que aplica-se a qualquer coisa – a um carro, a um tipo de comida, a um 

relacionamento e mesmo a um país -, por meio da cultura que fomos criados”. Assim, estes 

códigos culturais são as impressões marcantes sobre determinado assunto, um estudo sobre as 

primeiras lembranças ou a marca emocional mais profunda que as pessoas guardam num 

primeiro momento e as remetem para a mesma situação quando ouvem certa palavra. 

Dado que cada cultura possui uma experiência diferente para as mesmas situações, os 

códigos também variam, assim, de acordo com Rapaille (2007), o que a maioria das pessoas 

não compreende é que tais diferenças fazem com que se processem as mesmas informações 

de maneiras distintas e essa combinação de experiência e emoção é o que cria o imprint 

(profunda marca emocional no inconsciente das pessoas). 

 

Quando ocorre uma impressão marcante, ela condiciona fortemente nossos 

processos de pensamento e confere forma às nossas ações futuras. Cada impressão 

profunda ajuda a nos tornar cada vez mais aquilo que somos. A combinação de 

impressões profundas nos define. (RAPAILLE, 2007, p.6) 

 

 

Assim, quanto mais for vivenciada a experiência, mais marcante ela será, 

aumentando até mesmo o aprendizado como uma forma de lição. Isso serve para traumas da 

infância, os quais marcam no inconsciente, podendo até serem descobertos em sessões de 

terapias ou psicanálises, quando os gostos ou o conteúdo físico não importam tanto, mas o 

que realmente vai ser levado em consideração será a estrutura interna do indivíduo. Rapaille 

(2007) aborda três estruturas distintas em ações:  

 

A primeira é a estrutura biológica, o DNA. Os macacos, os humanos, as vacas e as 

girafas são feitos do mesmo conteúdo (células). No entanto, cada espécie é diferente 

porque a organização de seu DNA – sua estrutura – é única. 

A próxima estrutura é a cultura. Todas as culturas possuem uma linguagem, uma 

arte, um habitat, uma história e assim por diante; a maneira como todos esses 

elementos (esse conteúdo) são organizados cria a identidade singela de cada cultura. 

A estrutura final é o indivíduo. Dentro do DNA que nos faz sermos humanos, há 

uma variedade infinita. Mais ainda: cada um de nós tem um relacionamento único 

com os pais, os irmãos e a família que forma nossos roteiros mentais individuais e 

cria nossa identidade única. (RAPAILLE, 2007, p.20-21) 

 

 

Dessa forma, o significado de um comportamento ou atitude é compreendido pelo 

inconsciente, são os motivos ocultos que estimulam o consciente do consumidor a rotular tal 
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produto/serviço como perfeito – quando supre suas necessidades e desejos – ou de qualidade 

– quando funciona ainda melhor do que está sendo esperado e proposto a ser utilizado. 

 

 

2.2.1 Código cultural da perfeição 

 

A busca pela perfeição é assunto discutido na atualidade, se existe, de que forma 

existe e principalmente se faz bem à sanidade dos seres humanos, já que com essa 

preocupação, os recursos para alcançar tal objetivo, mesmo que os resultados possam causar 

danos à saúde física e mental do indivíduo. Isto porque o padrão de beleza construído 

historicamente e reforçado pela mídia gera discussões, como se estivesse pré-estabelecido 

como o ser deveria ser; assim os indivíduos vivem insatisfeitos com sua imagem e atrativos 

físicos. 

Segundo o dicionário online Priberam
2
, a definição da palavra perfeição: “é o grau de 

excelência, bondade ou beleza a que pode chegar alguma coisa”, contrapondo isto, para 

Rapaille (2007) o Código Cultural nos Estados Unidos para a perfeição é a morte. 

Enquanto o slogan da marca Stella Artois é “Ela é perfeita”, Rapaille (2007) retrata a 

perfeição como algo que a maioria das pessoas preferia evitar, que definia o fim de um 

processo, após o qual não poderia haver mais movimento. Então como convencer os norte-

americanos de que exista uma marca que se diz perfeita? E ainda, como fazê-los adquirir o 

produto? O consumidor deve se sentir motivado a adquirir um determinado produto/serviço, 

por meio de uma necessidade despertada por um desejo, seja ele de ser inserido a um grupo de 

referência, percepção que os demais terão sob ele ou até mesmo um autoconceito. 

Samara e Morsch (2005) descrevem que a escolha da compra é influenciada por 

fatores psicológicos: motivação; aprendizado; atitudes; percepção; personalidade, estilo de 

vida e autoconceito e influências experiencial-hedônicas. A motivação é a força interna, uma 

necessidade básica (alimento, ar, bebida, necessidade fisiológica etc). O aprendizado são as 

necessidades aprendidas ao longo da vida, no processo em se tornar parte de uma cultura da 

sociedade (ex.: religião). As atitudes podem ser positivas ou negativas e estão ligados às 

preferências (ex.: gostar mais de uma marca do que da concorrente). Percepção é a reunião de 

todas as variáveis, como personalidade e desejos, sendo que é a visão particular ou 

interpretação que o consumidor tem sob os estímulos que produto/serviço provêm (ex.: 

                                                           
2
http://www.priberam.pt/dlpo/perfei%C3%A7%C3%A3o. Acessado dia 17/09/2014. 

http://www.priberam.pt/dlpo/perfei%C3%A7%C3%A3o
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escolha por uma marca que opte em ser ecológica) e pode ser associada ao que o consumidor 

define ser perfeito. A personalidade está relacionada ao autocenceito, quando o consumidor se 

identifica com o que a marca está propondo (ex.: pessoas que treinam em academias e 

escolhem por produtos saudáveis para manter o corpo). E enfim as influências experiencial-

hedônicas, que são subjetivas e próprias da experiência, como por exemplo, serviços que 

superaram as expectativas do usuário final. 

Para Rapaille (2007) essa perfeição não quer ser atingida, pois se algo é realmente 

perfeito, o comprador do produto/serviço ficaria preso a este sem tempo determinado para que 

houvesse a troca. Consequentemente, os americanos não teriam uma desculpa para trocar de 

produto a cada vez que cansassem, porque o perfeito ainda o seria útil e eles não vivenciariam 

novas experiências. Portanto, as compras, muitas vezes, são feitas por impulso, sendo pouco 

pensadas, ainda mais quando a pessoa quer ser inserida a um grupo em que consiga se 

identificar, o porquê o consumidor não busca a perfeição, já que até mesmo suas necessidades 

estão em constante mutação.  

 

 

2.2.2 Código cultural da qualidade 

 

Tudo o que as empresas querem dos seus consumidores é a satisfação pela compra, 

por meio das necessidades e desejos que superem as expectativas geradas, para que outras 

possíveis aquisições sejam feitas novamente. Logo, seria uma percepção de qualidade, que faz 

com que as pessoas adquiram mais, que de acordo com Samara e Morsch (2005, p. 204) 

visando apenas na “sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do 

comprador (Kotler, 2000)”. A sensação de prazer pode ser por conseguir cumprir alguma 

missão do cotidiano, como por exemplo, cozinhar para a família, educar uma criança, atingir 

uma meta ou simplesmente relaxar depois de um longo dia de trabalho. 

O desapontamento que Samara e Morsch (2005, apud KOTLER, 2000) descreveram 

pode ser percebido por Rapaille (2007), quando o pesquisador pergunta a algumas pessoas 

sobre a percepção que elas têm sobre a qualidade e as primeiras respostas são negativas: 

 

Aliás, para muitos, a primeira impressão de qualidade é negativa. Ela surge quando 

algo não faz aquilo que supostamente deveria fazer. O brinquedo falha; o 

computador pifa; a máquina de lavar louças transforma o técnico em um membro da 

família. Nossa impressões positivas sobre a qualidade focam a funcionalidade, e não 

a perfeição do designer ou a excelência de desempenho. O controle remoto exige 
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que a pessoa o acione de um lugar específico, mas pelo menos ele muda os canais. O 

radio-relógio não é lá um rádio muito bom, mas ainda é um despertador confiável. O 

carro não tem as amenidades do luxo, mas ainda anda. (RAPAILLE, 2007, p.124) 

 

  

Esta busca pela qualidade e perfeição só vai existir para melhorar algo que já está em 

uso, mas que no momento não serve mais para tal função. Num primeiro momento, isto pode 

não se adequar para um produto de bebida, já que raramente uma marca muda o sabor de seu 

produto. Talvez mudar o posicionamento e o foco de público alvo por meio da publicidade 

seja mais fácil do que modificar o produto final, ao qual os compradores já fiéis estão 

acostumados e não querem ser surpreendidos negativamente. Segundo Rapaille (2007) o 

Código Cultural na América para qualidade é: isto funciona. Alguma coisa só vai ter 

qualidade se superar a expectativa a qual está sendo proposto a ser usado. 

Atualmente, os consumistas não se importam se a televisão de 60” vai quebrar logo 

após o vencimento da garantia e antes que as parcelas terminem; eles normalmente sabem que 

nada vai durar para sempre, que não existem produtos perfeitos, mas só esperam que os 

defeitos sejam resolvidos rapidamente e com um mínimo de incômodo. 

 

Os americanos apreciam muito mais o bom serviço (atendimento) do que a perfeição 

(na qual, de qualquer jeito, eles não acreditam). A crise constitui uma grande 

oportunidade para fidelizar os clientes. Se um cliente procurá-lo com um problema 

em um determinado produto ou serviço e você o resolve rapidamente, reduzindo a 

inconveniência para ele, é possível que venha a conquistar sua lealdade. Você 

mostrou competência. (RAPAILLE, 2007, p.129) 

 

 

Enquanto os americanos não cansam do produto, eles o consertam, chamam técnicos 

que possam resolver seu problema, isso até que desencadeie outros problemas. Enquanto a 

assistência está sendo proveitosa, rápida e eficiente, não há outras desculpas para trocar o 

produto, mas quando se pensa que era uma televisão grande, visualmente atrativa e a imagem 

era de high definition, porém outras mais aperfeiçoadas estão por vir no mercado, por que se 

satisfazer com apenas uma e passar os próximos anos com um produto que já não está sendo 

funcional se desfazer é bem menos incômodo. 
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2.2.3 Código cultural da bebida 

 

A bebida pode ser considerada tanto uma necessidade fisiológica, quando utilizada 

para matar a sede, tanto como uma necessidade social, para inserção de uma pessoa a um 

grupo de referência, principalmente, quando jovens querem fazer amigos. Isto pode ser 

entendido pela Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, que é uma pirâmide das 

necessidades, organizadas em cinco categorias, ordenadas da mais urgente para a menos 

urgente. 

 

   Figura 1: Hierarquia das necessidades de Maslow. 

A Pirâmide de Maslow define um conjunto necessidades descritas para que cada um 

dos seres humanos deva "escalar" uma hierarquia de necessidades para atingir a sua auto 

realização. Samara e Morsh (2005) descrevem a pirâmide de Maslow em: necessidades 

fisiológicas (básicas), tais como a fome, a sede, o sono, a excreção; as necessidades 

de segurança, que são de sentir-se seguro dentro de uma casa até mesmo de um 

emprego estável, um plano de saúde ou um seguro de vida; necessidades sociais ou de amor, 

afeto, afeição e sentimentos tais como os de pertencer a um grupo que se identifique (grupo de 

referência); necessidades de estima, sobre o reconhecimento das nossas capacidades pessoais 

e o reconhecimento dos outros face à nossa capacidade de adequação às funções que 

desempenhamos; necessidades de auto realização, em que o indivíduo procura tornar-se 

aquilo que ele pode ser e diz respeito à moralidade, criatividade, espontaneidade, solução dos 

problemas e aceitação dos fatos. É na realização pessoal que Maslow considera que a pessoa 

tem que ser coerente com aquilo que é na realidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emprego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amor
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Então, segundo Maslow, a sede é uma necessidade básica do ser humano, porém essa 

necessidade é suprida com água, já para Rapaille (2007) o Código Cultural americano para a 

bebida (alcóolica) é arma, e é apenas um desejo, já que a bebida tem um efeito muito 

poderoso, com a capacidade de mudar vidas e circunstâncias. Esta relação de bebida e armas é 

um modo mais grotesco de associar bebidas mais fortes com as situações: 

 

Este Código explica a aura do perigo que cerca a bebida na cultura americana, e que 

surpreende os europeus. Quando bebemos em excesso, em algum estágio do 

processo sentimos como se estivéssemos brincando com um revólver carregado. 

Quando detestamos a ideia de beber e dirigir ou reprovamos a embriaguez, é porque 

tememos o que pode acontecer se o revólver disparar. (RAPAILLE, 2007, p.142) 

 

 

O medo que a bebida pode proporcionar é o de, ao volante, causar um acidente de 

trânsito ou só de estar presente na cena; brigar e não saber até onde o outro vai se afetar e 

revidar ou apenas tomar qualquer outro tipo de atitude por não estar totalmente ciente de seus 

atos. Tanto que Rapaille (2007) relembra algumas marcas que promovem claramente a bebida 

em situações de violência e até mesmo utilizando a imagem de artistas do hip-hop, que em 

seus videoclipes aparecem com os carros mais modernos, dinheiro e casas luxuosas enquanto 

fazem ligação direta entre bebida e revólveres. 
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2.3 LUXO – MARCAS DE LUXO NA AMBIÊNCIA DIGITAL 

 

O luxo é associado à moda e riqueza, e não se pode negar que também está 

diretamente ligado a esses pontos, mas entender como as marcas sólidas como, por exemplo, 

Dior, Chanel, Cartier, entre outras se estabeleceram perante o público consumidor exigente e 

serem reconhecidas por isso é mais profundo. Saber que peças de Swarovski, roupas de alta 

costura ou carros modernos e blindados valem preços superiores às suas versões básicas, e 

nem sempre por estética, beleza, conforto e segurança, mas porque são vistas e comunicadas 

mundialmente, ainda mais muitas das vezes serem exclusivas e feitas sob medida. 

A marca Dior é uma conceituada empresa de moda que apesar de ser francesa tem 

uma fanpage oficial inglesa no Facebook que apenas demonstram os produtos de sua coleção 

e possui mais de 14 milhões de curtidas. A marca Chanel comercializa produtos de moda, 

perfumaria, joalheria e relojoaria, a fanpage do Facebook é americana e conta com mais de 14 

milhões de  curtidas, seus posts retratam produtos da coleção, campanhas fotográficas e belos 

locais fotografados. A Cartier é uma marca também francesa, mas que produz objetos de 

luxo, como relógios e joias e possui uma fanpage brasileira com mais de 3 milhões de 

curtidas e aborda assuntos como antiquários, história sobre os diamantes usados em suas 

peças, o designer usado na coleção e seus produtos na figura feminina. Estas marcas (Dior, 

Chanel e Cartier) são conhecidas por possuir produtos feitos sob medida, considerados 

exclusivos, já que poucas peças são comercializadas. 

André Cauduro D‟Angelo (2006) lista alguns atributos que remetem à conjugação do 

prazer com a exclusividade:  

 

Em primeiro lugar, os produtos e serviços de luxo são dotados de qualidade 

superior, devido à excepcionalidade de sua matéria-prima, de seu processo de 

fabricação (muitas vezes artesanal) ou da tecnologia ou técnica empregada. Ou seja, 

o luxo é o melhor que se pode obter em termos de funcionalidade, matéria-prima, 

acabamento, durabilidade e execução. O prazer e a exclusividade traduzem-se no 

capricho extremo com que o objeto ou tarefa é desenvolvida. O luxo almeja o status 

de pequena obra de arte, uma síntese daquilo de melhor que a combinação entre 

engenho humano e natureza pode oferecer.(D‟ANGELO, 2006, p.27) 

 

 

Contrapondo isto, no mês de setembro de 2014, a marca Apple, considerada de luxo, 

pela qualidade e preços elevados, sendo uma marca que é vista nas mãos de famosos 

mundialmente conhecidos (mesmo que esteja mais acessível à população de classe média), 
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lançou um novo aparelho de telefone, Iphone 6
3
, com um sistema operacional diferente dos 

anteriores, tela maior e em definição HD, e com outras tantas funções de qualidade, o telefone 

estava sendo acusado de ser tão fino que em condições normais entortaria com facilidade. 

Dessa forma, mesmo a marca sendo reconhecida pela funcionalidade em todos os seus 

produtos de linha, talvez a execução do projeto não tenha sido bem feita pelo fato da 

durabilidade e resistência não favorecerem aos compradores. 

Em resposta às acusações, o site Yahoo
4
noticiou no dia 1º de outubro: 

 

O editor de tecnologia da CNBC, Jon Fortt, disse que um porta-voz da empresa 

Apple o contatou para esclarecer as acusações. Ele afirma que os aparelhos passam 

por uma bateria rigorosa de testes que atestaram que os celulares tinham „padrões de 

alta qualidade para aguentar uso diário normal‟. O porta-voz teria dito ainda que 

casos em que celulares entortam após uso em condições normais são „extremamente 

raras‟ e que, após seis dias de vendas, apenas nove consumidores entraram em 

contato com a empresa para relatar os danos em seus aparelhos 

(https://br.noticias.yahoo.com/apple-diz-iphone-6-entorta-

condi%C3%A7%C3%B5es-normais-161000190.html. Acessado dia 24/10/2014). 
 

 

 

Analisando este fato com os códigos culturais de perfeição e de qualidade, o produto 

poderá ter a funcionalidade satisfatória nos primeiros meses, mas o padrão de “defeito zero” 

citado por Rapaille (2007) fica cada vez mais claro. Todos os compradores sabem que o 

smartphone em breve será obsoleto, mas que pelo menos funcione enquanto não houver 

versões superiores. A ideia de perfeição também não existe, e nem os americanos gostariam 

da existência, pois segundo Rapaille (2007) assim eles não teriam um álibi de trocar o produto 

e ter novas experiências, já que seus produtos estariam em ótimas condições de 

funcionamento e uso. A satisfação da compra é o suficiente para que os consumidores 

continuem adquirindo os produtos, a perfeição e a qualidade são apenas termos remotos, que 

estão conformados em saber que não existem à perfeição. 

 

 

 

 

                                                           
3
Mais poderoso, consumindo muito menos energia. A superfície lisa de metal se integra perfeitamente à tela 

Retina HD. Um designer contínuo onde hardware e software funcionam em perfeita harmonia, criando uma 

geração de Iphone que é grande em tudo. (Disponivel em: https://www.apple.com/br/iphone-6/. Acessado dia 

24/10/2014). 

 
4
É uma empresa norte-americana de serviços de Internet com a missão de ser "o serviço de Internet global mais 

essencial para consumidores e negócios". (https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-dos-

principais-sites-de-busca/Historia-do-site-de-busca-yahoo. Acessado dia 30/10/2014) 

https://www.apple.com/br/iphone-6/
https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-da-internet/tudo-sobre-internet
https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-dos-principais-sites-de-busca/Historia-do-site-de-busca-yahoo
https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-dos-principais-sites-de-busca/Historia-do-site-de-busca-yahoo
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Para cada categoria de produto ou serviço existente, há, no topo, um representante 

considerado “de luxo”. Pode-se dizer que existe, então, o luxo patrimonial (imóveis, 

veículos, embarcações, aeronaves) e o luxo cultural (objetos de arte), por exemplo, 

assim como o luxo de uso pessoal (vestuário, calçados e acessórios; joalheria e 

escrita; perfumaria e cosmetologia) ou de adorno de ambientes e de utilidade 

doméstica (porcelana, pratarias, cristais). Há também o luxo de alimentos e bebidas 

(como vinhos, champagnes e especiarias) e de prestação de serviços (hotelaria, 

restaurantes, viagens). Para cada objeto ou serviço dos quais extraímos funções ou 

prazeres no dia-a-dia, há um correspondente ao qual se chama de luxo. 

(D‟ANGELO, 2006, p.27) 

 

 

Ao fazer referência a outras categorias de luxo, como de prestação de serviços – 

patrimônios históricos, palácios, belezas naturais; de luxo de uso pessoal – Cartier, Versace, 

Louis Vuitton; de luxo de adorno de ambientes – Swarovski, a marca de cerveja Stella Artois 

se destaca diante das concorrentes, diretamente ligada na categoria de luxo de bebidas, e 

consegue desenvolver de forma mais eficiente este relacionamento com outras marcas quando 

está inserida em outros meios que não são os seus tradicionais, como por exemplo, eventos e 

locais associados ao luxo, com apenas um estande da bebida, um bar servindo o chopp, 

patrocinando eventos de esporte ou bailes. 
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2.4 MERCADO DE CERVEJAS PREMIUM NO BRASIL/ STELLA ARTOIS 

 

Cervejas do tipo Premium são as ditas, por cervejeiros especialistas no assunto, mais 

saborosas, requintadas e exclusivas; são as que possuem o valor um pouco mais elevado 

diante das demais, com um grande potencial de aumento no mercado brasileiro, já que o 

consumidor de cerveja está cada vez mais exigente e buscando por mudanças; além disso, há 

também o aumento da oferta de produtos no país. 

Segundo o site G1
5
 na última década, “a produção de cerveja no Brasil cresceu 64%, de 

8,2 bilhões para 13,4 bilhões de litros anuais, segundo dados do Sicobe (Sistema de Controle de 

Produção de Bebidas da Receita Federal). É um mercado em franca fermentação: o Brasil é o 

terceiro maior produtor do mundo, atrás de Estados Unidos e China e superando Rússia e 

Alemanha. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em novembro de 2013 revela que a cerveja é a 

bebida preferida de 2/3 dos brasileiros para comemorações, com 64% da preferência”. 

A Ambev, que de acordo com Carvalho et al (2012) é a quarta maior cervejaria do mundo 

e líder do mercado latino-americano, já tem um portfólio com 12 marcas de cervejas Premium e 

Super Premium e dentre estas cervejas do tipo Premium, a Stella Artois está inserida, sendo 

considerada a quinta maior marca de cerveja do mundo. 

A Stella Artois tem suas origens na tradicional cervejaria chamada Den Hoorn, que 

data de 1366, uma das mais antigas do mundo localizada na cidade de Leuven, no interior da 

Bélgica. Em uma publicidade de Natal chamada O céu perfeito de Stella Artois, conta-se um 

pouco do nome e o surgimento da marca: 

 

Quando o mestre cervejeiro Sebastian Artois se tornou o responsável pela cervejaria 

mais tradicional da Bélgica, ele criou uma cerveja com um brilho intenso e um sabor 

incomparável, inspirado no céu estrelado do Natal, e por isso deu o nome de Stella, 

que significa, do latim, estrela
6

. ( Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8hqbQt6fAo – acessado dia 17/04/2014) 

 

 

A marca chegou ao Brasil em 2005 com o slogan “Stella Artois, um valor 

inestimável”, salientando, que o preço mais elevado se justifica pela qualidade do produto. 

Seu público-alvo é segmentado, quando se refere a classe social, já que está ligado à 

sofisticação.  

                                                           
5
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2014/04/mercado-de-cervejas-premium-no-brasil-esta-em-franca-

fermentacao.html. 
6
http://www.youtube.com/watch?v=Q8hqbQt6fAo – acessado dia 17/04/2014. 
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Ao longo dos anos a logo da cerveja Stella Artois passou por modificações; em 1988, 

algumas formas de simbolismos: o número 1366 representa o ano de inauguração da cerveja; 

a estrela representa o símbolo de Natal, o que referencia a época para que a cerveja foi feita; 

as medalhas atestam a qualidade da cerveja e representa ser uma cerveja que merece ser 

premiada; e a tuba é uma referência à antiga cervejaria Den Hoorn. 

 

 

Figura 2: Evolução dos logotipos da Stella Artois. 

       (Fonte: Mundo das Marcas) 

 

Atualmente, a marca retirou as medalhas que ficavam na parte inferior da identidade 

visual, além de passar a frase “Ano 1336”, da parte superior, para dentro do símbolo, em uma 

faixa acima do nome Stella Artois. Com isso, sua identidade visual ficou mais limpa, fazendo 

referência até mesmo ao seu posicionamento de clareza e sofisticação, aderindo pequenos 

detalhes que transforam a logo atrativa. 

 

 

   Figura 3: Evolução da logo de 1988 para a atual. 

            (Fonte: Mundo das Marcas) 

 

Nos finais de ano a Ambev comercializa a garrafa de edição especial 750 ml, 

parecida com as garrafas de champagne, no mesmo formato em que a cerveja começou a ser 
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comercializada, com direito a fechamento com rolha e capuz, a qual começou a ser produzida 

em 1926 pela marca Stella Artois. 

 

              Figura 4: Garrafa de 750 ml, comercializada apenas em época de Natal. 

(Fonte: Ambev) 

 

De acordo com o site da empresa Ambev
7
, além desta embalagem, a Inbev – união 

da Ambev com a Interbrew - distribui a marca Stella Artois para mais de 80 países em com 

quatro tipos de embalagens: lata 269 ml; longneck 275 ml; garrafa 975 ml (conforme a Figura 

5, respectivamente) encontrados no mercado e galão de chopp de 30 L e 50 L, comercializado 

apenas para empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Lata 269 ml; garrafa de vidro de 275 ml e garrafa de vidro de 975 ml. 

(Fonte: Ambev) 

 

 

O site Mundo das Marcas
8
 retrata a Stella Artois como uma marca “cultuada e 

idolatrada por seus consumidores, pois consegue transformar o produto em desejo através de 

suas publicidades”. Ainda de acordo com este site, a marca deixa claro o conceito de um 

líquido sagrado, através do sabor da cerveja, ao agregar valor a quem consome e fazer 

referência a um ritual para se aproveitar da melhor maneira possível a experiência de degustar 

                                                           
7
http://www.ambev.com.br/ - acessado dia 30/04/2014. 

8
 http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/stella-artois-reassuringly-expensive.html – acessado dia 

26/05/2014. 

http://www.ambev.com.br/
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o produto, por estar presente em eventos da alta classe - dentre os convidados estão artistas 

televisivos, esportistas, socilites- e deixar claro seu posicionamento na fanpage do Facebook 

da marca no Brasil, ao evidenciar em seus posts categorias como cultura, tradição, viagens, 

entre outros. 

Além das embalagens de cerveja, a Stella Artois criou um Cálice próprio da marca. 

Literalmente, cálice é um vaso sagrado, e é exatamente isso que a marca quer fazer referência 

a seu produto quando comunica que para apreciar perfeitamente o sabor e a beleza 

inestimável da cerveja, como se para bebê-la um simples copo não seria o suficiente. 

Para o site Mundo das Marcas, o tradicional cálice (200 ml) “é a embalagem ideal e 

um dos símbolos da marca belga. É importado da Bélgica para garantir todos os seus atributos 

de sofisticação. A base em estilo Luis XV tem em alto relevo uma rosa e uma adaga, símbolos 

que remetem às origens da cervejaria na época medieval”. Na borda, o dourado dá o toque 

final de requinte no vidro. Seu formato permite melhor apreciação da espuma, da cor e do 

sabor da Stella Artois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cálice da marca Stella Artois 

               Fonte: Flickr Ambev 

 

 

Para a própria marca, que apresenta o produto no site em uma seção apenas com 

vídeos e argumentando o porquê a existência do ritual de beber a cerveja que pode ser 

encontrada uma melhor definição dessa estratégia: 
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O Cálice foi desenvolvido para que cada curva sirva um propósito distinto na 

maneira como Stella Artois deve ser apreciada.O autêntico formato do corpo 

promove o equilíbrio perfeito entre CO2 e o líquido, aumentando a retenção do 

colarinho e do sabor. Os ângulos ao fundo geram uma onda que age em harmonia 

com a alquimia líquida. A haste permite segurar o Cálice para que a Stella Artois 

permaneça gelada por mais tempo, além disso possui uma estrela para honrar a 

nossa história (Disponível em: http://www.stellaartois.com/pt/br/home. Acessado 

em: 14/04/2014). 

 

 

Segundo o site da Stella Artois esses detalhes ajudam a causar um grande impacto no 

sabor e na experiência de consumo. Para servir a cerveja da maneira “certa” foi criado o 

Ritual Stella Artois e surgiu para que os consumidores pudessem extrair o máximo de seu 

sabor. Há uma seção própria no site da marca em que aborda apenas “Aperfeiçoada em nove 

passos, servida em um cálice”. 

Existem até mesmo competições para celebrar o ritual para servir a cerveja Stella 

Artois. Para ganhar o prêmio de R$ 3 mil os participantes passam por duas categorias de 

avaliações, a primeira de melhor ritual de servir chopp e a segunda para o melhor ritual de 

servir Stella Artois longneck. 

A explicação de existir este ritual, que conta com nove itens, delicadamente 

formulados, é de que uma cerveja com tanta história deve ter seus próprios rituais. Abaixo 

segue a transcrição das etapas do ritual: 

 

1. O Cálice: foi criado para garantir a qualidade de Stella Artois em todos os 

detalhes: sabor, cor, aroma e espuma. Representa o requinte e a tradição da marca 

em todo o mundo. 

2. A Purificação: Limpe-o com detergente neutro e enxágue bem, deixando-o 

secar naturalmente antes de servir. O cálice deve estar livre de qualquer resíduo, 

inclusive de marca de dedos. Antes de receber o líquido, o cálice deve ser colocado 

em água gelada, para ficar na mesma temperatura do chope. 

3. O Sacrifício: O primeiro jato da chopeira não deve ser servido para garantir 

que Stella Artois esteja fresca para o consumidor desde a primeira gota. 

4. A Alquimia: Coloque Stella Artois dentro do cálice, segurando-o em um 

ângulo de 45°. Quando o chope atinge o cálice e começa a circular é criada a 

proporção ideal entre a espuma e líquido. 

5. A Coroação: Um chope de qualidade de Stella Artois merece muito mais que 

um colarinho. Merece uma coroa, que é formada com o retorno do cálice para a 

posição vertical, quando este estiver com a metade do seu volume preenchido. A 

coroa evita que o líquido entre em contato com o ar, preservando seu sabor, aroma e 

temperatura. 

6. A Reverência: O chopeiro deve fechar rapidamente a torneira e retirar o 

cálice, sem deixar que cair respingos. O líquido e o cálice jamais devem tocar a 

torneira. Isso garante o frescor da Stella Artois. 

7. A Guilhotina: Nesta etapa, o chopeiro deve retirar o excesso de espuma. Para 

isto, deve usar espátula especial, inclinada num ângulo à 45°, passando-a sobre o 

cálice bem apoiado no balcão para retirar as bolhas maiores. Isso garante que a 

espuma dure mais tempo. Depois a espátula deve ser colocada em outro copo, com 

água limpa. 

http://www.cervejasdomundo.com/Na_antiguidade.htm
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8. A Regra Inviolável: É fundamental para garantir o sabor e o aroma Stella 

Artois. Além disto, ajuda a manter a sua temperatura. A altura ideal é de dois dedos: 

mais ou menos 3cm. 

9. A Premiação: Vire a marca do cálice para o cliente, segurando pela base e 

com a logomarca voltada para o consumidor. Enquanto ele se delicia com a obra 

prima, deseje Saúde! 

(Disponível em: http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/stella-artois-reassuringly-

expensive.html . Acessado em 26/05/2014) 

 

   

Para o melhor entendimento de como o ritual funciona, o canal do youtube da 

Ambev Brasil postou um vídeo
9
 da marca com o ritual. 

Com as informações sobre a marca Stella Artois os códigos culturais de Rapaille 

(2007) e o corpus de pesquisa estabelecidos, a metodologia  analisa o entendimento do 

posicionamento que a Stella Artois emite até a recepção positiva de seus consumidores, já que 

buscam fazer tudo como a marca propõe.  

                                                           
9
https://www.youtube.com/watch?v=NI1NT2SDGtA. Acessado dia: 16/05/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=NI1NT2SDGtA
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia proposta neste trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa que tem 

caráter subjetivo e de interpretação, já que para Michel (2005, p. 33), “a verdade não se 

comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da experimentação 

empírica”. Esta pesquisa apresenta uma análise documental exploratória da marca Stella 

Artois, antecedida por pesquisas bibliográficas para dar embasamento teórico nas postagens 

na fanpage da marca no Brasil. 

A pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2010, p. 23) é “elaborada com base em 

material já publicado”, e foi utilizada neste estudo para que os fatos pudessem ser melhor 

compreendidos e perceber que há diferenciação evidente na emissão da mensagem 

publicitária quando é citado produto e marca, mesmo que estejam interligados e façam parte 

de uma mesma empresa. Dessa forma, há um levantamento de obras com temas de interesse 

no objeto de pesquisa e suas relações para dar entendimento a partir de fichamento 

encontrados em citações ao longo da pesquisa. 

Complementando a pesquisa bibliográfica, também foi necessária a pesquisa 

documental, que segundo Fachin (2003, p.136) “consiste na coleta, classificação, seleção 

difusa e utilização de toda espécie de informações, compreendo também as técnicas e 

métodos que facilitam a sua busca e sua identificação”. Então, o documento é a informação a 

ser analisada e interpretada, que nesta pesquisa será apresentada por uma coleta de posts da 

fanpage da marca Stella Artois no Brasil. 

O universo desta pesquisa são os posts da fanpage da marca Stella Artois tendo como 

corpus de pesquisa todos os posts realizados no mês de setembro de 2014, a escolha deste 

período foi dada por conveniência em termos de prazo para a finalização do trabalho. A 

fanpage nacional tem 7.600.000 curtidas e a maioria de seus posts tem em média 900 curtidas. 

Os posts são com fotos de locais para conhecer em viagens, paisagens, artes, cinema e formas 

de consumo para degustar uma Stella Artois apreciando seu sabor da melhor forma possível e 

a sensação de atingir o “momento perfeito” quando se esquece os problemas, encontra boas 

companhias para relaxar. 

A partir das mensagens postadas na fanpage, foi realizado o encaixe nas categorias 

de análise a partir do conteúdo componente da mensagem, sejam eles de caráter esportivo, 

cultural, cotidiano (formas de consumo) ou luxos da vida. Com isso, houve verificação da 

relação entre os códigos americano e francês para qualidade, bebida e perfeição e os utilizados 

para a presença digital da marca com a utilização das hashtags. 
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3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 

 

A técnica utilizada nesta pesquisa foi a análise de conteúdo das postagens do mês de 

setembro de 2014, chegando a um total de 110 posts, sendo categorizados por seis categorias, 

definidas pelo conteúdo componente na mensagem: viagem, qualidade do produto, cultura, 

esporte, formas de consumo e luxos da vida. A coleta foi realizada semanalmente por meio de 

prints screen na fanpage da Stella Artois Brasil, geralmente, no turno da noite. Dentre estes 

posts, 11 foram postados nos domingos; 20 nas segundas-feiras; 20 nas terças-feiras; 16 nas 

quartas-feiras; 16 nas quintas-feiras; 16 nas sextas-feiras e 11 nos sábados. 

A marca Stella Artois faz apropriação das hashtags para associar suas postagens com 

as categorias, como por exemplo “#StellaArtois”, “#ElaEPerfeita”, “#StellaArtoisTennis”, 

“#StellaArtoisTravel”, “#StellaArtoisCinema”, “#StellaArtoisArts” e 

“#WimbledonExperience”. Nestas postagens a marca dá dicas de locais para conhecer em 

viagens; dicas de filmes com produções ditas impecáveis por trazer estéticas antigas e 

premiados, por exemplo, como Oscar; torneios de esporte em que a marca se faz presente, 

entre outras. Os posts da fanpage brasileira da Stella Artois são todos usuais, pois não 

enfatizam apenas os pontos turísticos nacionais e poderiam ser postados em qualquer local do 

mundo, já que a mensagem que a marca transmite é sempre universal. 

As postagens que visivelmente têm maior engajamento do público são as que se 

referem ao cálice e a cerveja, propriamente dita. Como por exemplo a postagem do dia 9 de 

setembro com a legenda “Crie momentos perfeitos #StellaArtois”, que obteve 1777 curtidas, 

169 compartilhamentos e 19 comentários, em que os atores sociais marcam seus amigos 

convidando para degustar a cerveja neste dito “momento perfeito”: 
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                                         Figura 7: Postagem do cálice na fanpage da Stella Artois. 

 

 

Entre os sete dias da semana, apenas dois deles não são os mais curtidos com este 

tipo de conteúdo, pois destacava o torneio de Tênis Wimbledon, criado em 1877, e é 

considerado o mais antigo torneio de tênis do mundo, atualmente a Stella Artois está presente 

no evento como patrocinadora. Neste, os jogadores profissionais de tênis relatam suas 

experiências com o começo da prática do esporte, enquanto a trilha sonora é de uma música 

instrumental de piano, os elementos do vídeo são compostos por uma raquete de madeira, 

roupa e boina brancas fazendo referência a como era no início do esporte. 

 

 

Figura 8: Stella Artois no Torneio de tênis de Wimbledon. 

 

Esta postagem teve 2733 curtidas, 268 compartilhamentos e 31 comentários 

parabenizando a marca por ter se associado a um torneio tradicional e marcando amigos para 

verem o post também. 



32 
 

As hashtags “StellaArtois” e“#ElaEPerfeita” foram encontradas em 41 postagens, 

cada, em posts diversos, como no referido anteriormente, Torneio de Wimbledon, em 

postagens cotidianas sobre os finais de semana, momentos perfeitos, cultura, como por 

exemplo a figura abaixo, em que a legenda é “O caminho para momento únicos”, com 989 

curtidas, 90 compartilhamentos e 11 comentários que elogiam a paisagem. 

 

 

Figura 9: Postagem referente a um belo local para ser apreciado com Stella Artois. 

 

 

Por meio da rede semântica, percebe-se a ligação das postagens pelo uso das 

hashtags, assim até os consumidores utilizam e a marca consegue ter uma forma de controle 

de saber como as pessoas estão consumindo. Outra palavra que também é muito usada pela 

marca é “perfeita” e suas variações, já que até mesmo o slogan da marca é “Ela é perfeita”. 

 

 

3.1.1 Primeira semana de setembro de 2014 da fanpage da Stella Artois 

 

A primeira semana foi compreendida entre os dias 1º e 6 de setembro. Durante esta 

semana, houve 23 postagens muito variáveis, com temas sobre a Academia da cerveja
10

, 

Companhia de Dança do romance “Belle de Jour”, viagens, artes, cinema, torneio de tênis de 

Wimbledon e formas de consumo da cerveja. 

Como de costume, as hashtags mais usadas são “ElaEPerfeita” e “StellaArtois”, e as 

postagens mais curtidas são as de formas de consumo – categoria esta que engloba as 

                                                           
10

http://academia.sociedadedacerveja.com.br/user/login?destination=dashboard –É um site da sociedade da 

cerveja, que tem o objetivo de deixar o ensino da cerveja tão divertido quanto uma conversa de bar, por meio de 

um curso online brasileiro gratuito - acessado dia 09/11/2014. 

http://academia.sociedadedacerveja.com.br/user/login?destination=dashboard
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postagens que a marca faz com fotos do cálice cheio de cerveja, seja no bar, com amigos, no 

final de semana - com legenda “Aprecie os detalhes da perfeição”: 

 

 

 

Figura 10: Postagem mais curtida da primeira semana de setembro. 

 

 

Esta postagem teve 1186 comentários, 65 compartilhamentos e 21 comentários, 

sendo que os principais elogiam a cerveja, relatando que ela é realmente muito boa e perfeita. 

 

 

3.1.2 Segunda semana de setembro de 2014 da fanpage da marca Stella Artois 

 

 Semana compreendida entre os dias 7 e 13 de setembro. Apesar de fanpage ser 

nacional, em nenhum momento mencionou o feriado da Independência do Brasil no dia 7de 

setembro, como normalmente outras marcas fazem para causar identificação com o público. 

Nesta semana houve 27 postagens, mais uma vez com temas diversos. No dia 7 de 

setembro teve uma postagem referente ao relógio Cartier
11

, marca esta que se auto intitula 

“sábia na combinação de audácia, paixão e elegância”. Além disso, ainda se diz pioneira em 

relógio de pulso, que alia tecnologia de ponta e personalidade. E não poderiam ser menos que 

isso, já que no site
12

 da marca Cartier seus preços mínimos são de R$6.000,00 e podem 

chegar a custar mais de R$50.000,00. O relógio da postagem custa em média R$42.215,00; 

                                                           
11

 Marca criada por Louis Cartier que em 1904 criou o primeiro relógio de pulso masculino, a pedido 

do aviador brasileiro Santos Dumont. (Disponível em: http://www.cartier.com.br/colecoes/relogios - acessado 

dia 08/11/2014). 
12

 http://www.cartier.com.br/ - acessado dia 29/11/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1904
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_de_pulso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aviador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont
http://www.cartier.com.br/colecoes/relogios
http://www.cartier.com.br/
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feito com ouro branco e é da coleção de 2014 e tem poucos exemplares, para que exista 

exclusividade. 

 

 

Figura 11: Postagem da segunda semana de setembro sobre o relógio da marca Cartier.  

 

 

Apesar da postagem não obter muitas curtidas, comparada com as demais, apenas 

231, teve 20 compartilhamentos e 15 comentários que falaram sobre a tradição que Stella 

Artois quer deixar evidente ao fazer ligação com marcas antigas, reconhecidas e luxuosas. 

 

 

3.1.3 Terceira semana de setembro de 2014 da fanpage da marca Stella Artois 

 

Semana compreendida entre os dias 14 e 20 de setembro teve 24 postagens. O 

diferencial desta semana foi que a maioria destas postagens, 15 delas, foi sobre cultura, 

vigem, arte e cinema. Além disso, a marca conseguiu unir a “Sofisticação dos detalhes”, como 

se auto-intitula com o cinema, dando a entender que os detalhes são essenciais para a 

montagem de um filme, já que necessita de continuistas (para manter ligação de uma cena 

com a outra e sem erros), produtores (para manter a ordem na gravação e estar tudo pronto no 

dia, com todos os equipamentos e o cenário estar montado corretamente), diretor (considerado 

o criador da obra cinematográfica), entre outros profissionais importantes que cuidam de tudo 

para dar certo. 
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     Figura 12: Postagem com conexão de cultura e a marca Stella Artois. 

 

 

A postagem teve 521 curtidas, 20 compartilhamentos e 13 comentários, no qual um 

deles disse “A arte se faz presente e somos privilegiados em podermos degustá-la”, dessa 

forma, pode-se interpretar que a pessoa que comentou quis dizer que a cerveja é também uma 

arte e ao degustar a bebida é um privilégio. Além desta postagem referente ao cinema, outras 

também retratam de forma mais direta filmes e produções luxuosas e tradicionais como por 

exemplo, o post do dia 17 de setembro: 

 

      

      Figura 13: Postagem sobre o filme “Moça do brinco de pérola”. 

 

 

O filme “Moça do brinco de pérola” é um longa-metragem de 2004 e é uma 

adaptação feita por Olivia Hetreed do romance de Tracy Chevalier, que retrata uma história 

fictícia de como o pintor Johannes Vermeer teria reproduzido seu famoso quadro de mesmo 

nome.  Foi indicado ao prêmio Oscar – mais famoso e cobiçado prêmio de cinema entregue 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Olivia_Hetreed&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Girl_with_a_Pearl_Earring_(livro)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracy_Chevalier&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Vermeer
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anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas - com melhor direção de 

arte, melhor fotografia e melhor figurino
13

. 

 

 

3.1.4 Quarta semana de setembro de 2014 da fanpage da marca Stella Artois 

 

Semana compreendida entre os dias 21 e 27 de setembro e teve 25 postagens. No dia 

25 de setembro, houve uma postagem referente à arte, uma fotografia astronômica que foi 

eleita uma das melhores do mundo. 

 

 

   Figura 14: Foto exposta no Royal Observatory em Londres 

 

 

Esta publicação pode ser associada à marca Stella Artois já que Stella significa 

estrela, o que explica o “céu perfeito”, de onde surgiu o nome e a simbologia que a estrela tem 

com o Natal. A postagem de teve apenas 219 curtidas, teve 25 compartilhamentos e 2 

comentários, mas em nenhum momento as pessoas fizeram essa relação, até porque, 

provavelmente, desconhecem o surgimento da marca e o que notam é a beleza dos locais e as 

sugestões que a marca faz. 

 

 

3.1.5 Quinta semana de setembro de 2014 da fanpage da marca Stella Artois 

  

A quinta semana de setembro foi compreendida entre os dias 28 e 30 e teve 11 

postagens. Mesmo a semana iniciando no domingo, dia em que as pessoas estão se 

                                                           
13

 http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146171/. Acessado dia 10/11/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Artes_e_Ci%C3%AAncias_Cinematogr%C3%A1ficas
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146171/
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preparando para voltar à rotina de trabalho, e seguido por segunda e terça, começo de semana 

e que as pessoas ainda não estão tão dispostas a beber, a marca não deixa de relembrar os 

“momentos perfeitos” que ficam ainda melhores com a cerveja, o que pode causar, desde 

cedo, o desejo de que chegue logo o final de semana para relaxar com os amigos e abrir uma 

Stella Artois. 

 

 

Figura 15: Postagem referente à celebração dos bons momentos com Stella Artois. 

 

 

Esta postagem é do dia 28 de setembro (domingo) e uma vez o cálice e a cerveja 

apareceram nas postagens, obtendo 1081 curtidas, 76 compartilhamentos e 9 comentários, 

elogiando a cerveja e já dizendo estarem prontos para o próximo final de semana.  
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4 ANÁLISE DOS CÓDIGOS CULTURAIS E POSSÍVEIS CONEXÕES 

 

Para a Stella Artois, cerveja não é só um produto a ser bebido sem que sinta a 

verdadeira experiência do momento. Em seus posts na fanpage via Facebook, deixa claro que 

o ato de degustar a cerveja deve ser realizado em momentos de sofisticação, em que o 

requinte é essencial, como brindar em momentos únicos da vida, tornando qualquer este, 

perfeito e especial. Porém, não é sempre que a imagem da bebida fica explícita nos posts, a 

ligação feita da cerveja com os locais sofisticados, com as marcas luxuosas, esportes de elite e 

eventos que só a alta classe tem acesso já é o suficiente para o posicionamento da marca estar 

firmado perante o mercado com as concorrentes. 

A estética refinada da marca Stella Artois quer marcar a vida de seus consumidores, 

proporcionando momentos memoráveis nos quais a bebida esteja presente e o consumo seja 

moderado. Não basta a marca deixar claro seu posicionamento, ela tem que dar conta da 

proposta; só dessa forma que a Stella Artois, realmente começa a se destacar entre as demais. 

O gerenciamento de imagem que a marca faz em todos os posts na fanpage não enaltece 

apenas a cerveja, mas sim locais belos para se visitar em uma viagem pelo mundo, ligação 

com outras marcas de luxo como Cartier, Chanel, Versace e esportes que a elite costuma 

praticar, como por exemplo tênis, golfe e pólo. 

A busca pela perfeição da Stella Artois vem desde o valor tangível da cerveja, o 

sabor, a embalagem, o cálice até o valor intangível da marca, o status, o luxo, a tradição, o 

ritual composto por nove passos para beber a cerveja sem que haja desperdício de uma gota 

sequer da bebida, justificando seu preço mais elevado em relação ao das marcas concorrentes. 

A marca não enxerga a perfeição como algo enfadonho, e deixa isto visível pelo fato de ser 

um produto que não é indispensável para os consumidores; dessa forma, ninguém realmente 

necessita de cerveja para sobreviver e nem está preso a apenas uma marca de cerveja, mas o 

ato de compra é também o encontro com a tradição, passar para outras gerações esta mesma 

sensação sentida desde 1366, desde quando a cervejaria está no mercado Belga. Mas não 

basta se dizer perfeita e não ter atributos para continuar sendo comprada, a qualidade é outro 

ponto forte que a marca retrata em seus posts. 

A Stella Artois aborda algo que a enaltece diante as demais concorrentes, ela se diz 

uma cerveja premium larger, que usa produtos de alta qualidade na fabricação, que tem o 

sabor balanceado e marcante. Talvez a maioria dos compradores da cerveja não saiba seu teor 

alcóolico, ingredientes e nem o que de fato a marca quer ser para ele; contudo se o produto 

está sendo saboreado há mais de 600 anos, o consumidor fica admirado e pode levar em 
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consideração que deve estar perdendo algo tão bom que também vai querer descobrir o que 

está por trás desse produto. 

Nos anúncios promovidos pela Stella Artois a figura feminina é muito utilizada, pois 

aparece na maioria dos anúncios da marca, mas não de forma vulgar, bem pelo contrário, a 

mulher é vista como símbolo de delicadeza, preciosidade e sofisticação, em locais calmos, em 

que no máximo haja socialização do alto padrão, com trilha sonora de piano e violino, talvez 

seja por isso que a marca é destinada para poucos com uma representação de bebida luxuosa. 

 

 

 

Figura 16: Publicidade da Stella Artois chamada “Preparação”. 

 

 

Nesta propaganda
14

, sem diálogos, a música francesa que serve de trilha sonora com 

o título de “The preparation” (A preparação), consiste em cenas de uma mulher com idade 

entre 25 e 30 anos se arrumando para sair à noite, desde o banho em sua banheira, até a 

escolha dos trajes e cabelo. Ao mesmo tempo em que demonstra cada etapa da produção da 

mulher, todo o ritual de preparação para beber a cerveja é mostrado na tela dividida ao meio. 

Isto causa uma associação ao espectador sob as cenas entre a preparação de uma Stella e a de 

uma mulher. Até que a mulher sai pronta, e um homem já a aguardava em um bar, e a cerveja 

também está devidamente servida em um cálice. O nome da música usada na trilha sonora é 

“Ne me laisse pás l’aimer” (Não me deixe amá-lo) interpretada com Brigitte Bardot, atriz e 

                                                           
14

https://www.youtube.com/watch?v=aQ2BXQrY_64&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DaQ2BXQrY_64&has_verified=1. Acessado dia 05/11/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ2BXQrY_64&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaQ2BXQrY_64&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=aQ2BXQrY_64&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaQ2BXQrY_64&has_verified=1
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cantora, nascida na França em 1934 e considerada símbolo sexual nos anos 50 e 60. A partir 

disso, pode-se fazer mais uma associação da música escolhida para a publicidade com a 

cantora, assim, a mulher é considerada como um símbolo de sensualidade e dá proximidade 

da mulher com a cerveja, paixões dos homens. Ainda a tradução da música refere-se a uma 

mulher que não quer se apaixonar, mas que sabe o que quer, tem confiança em si, que é 

irresistível e que sabe que o homem cairá em seus braços, dessa forma substituindo a mulher 

pela cerveja, a Stella Artois também tem confiança e certeza que seu sabor é irresistível, e 

quem a prova não vai se arrepender. 

E será na categoria de luxo de bebidas que a marca de cerveja Stella Artois tenta se 

destacar diante as concorrentes, ao fazer referência a outras categorias de luxo, como de 

prestação de serviços - patrimônios históricos, palácios, belezas naturais; de luxo de uso 

pessoal – Cartier, Versace, Louis Vuitton; de luxo de adorno de ambientes – Swarovski. 

Apesar do torneio de tênis de Wimbledon utilizar esportistas profissionais e 

reconhecidos, e a Stella Artois estar sempre presente em eventos como patrocinadora ou 

apoiadora de eventos, ainda com um painel com a marca estampada, ela não utiliza a imagem 

de famosos para alavancar o número de vendas ou a interpretação do público que se sentir 

motivado a adquirir o produto por gostar do artista, como acontece, por exemplo, com a 

marca Pantene (xampu) que utiliza o depoimento da modelo Gisele Bündchen; Bombril 

(produtos de limpeza) com Ivete Sangalo; Zorba (cueca) com David Beckham, entre outas 

marcas. 
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4.1 CATEGORIAS DOS CÓDIGOS CULTURAIS 

 

A partir da análise do conteúdo feita por meio das postagens da fanpage do 

Facebook Brasil da marca Stella Artois, podem ser notadas seis categorias que se adequam 

aos códigos culturais de Rapaille (2007), sendo que alguns posts conseguem obter mais do 

que apenas um código. 

 

 

4.1.1 Viagem 

 

A categoria viagem foi apresentada em 32 postagens em todo o mês de setembro de 

2014. Esta categoria ainda pode ser divida em duas vertentes: quando a marca Stella Artois 

apenas sugere um local para apreciar a cerveja ou quando cita o local da paisagem para 

conhecer. 

 

Figura 17: Stella Artois sugerindo o local para apreciar a cerveja. 

 

 

A legenda da figura 17, “Saiba apreciar a beleza de cenários únicos com perfeição”, 

não cita em nenhum momento o local da fotografia, mas faz referência a degustar a cerveja 

em locais belos e fazer deste um momento inesquecível com Stella Artois, sugerindo que seja 

com uma companhia, já que na imagem tem duas cadeiras e as taças são os cálices próprios da 

cerveja. A postagem do dia 21 de setembro, domingo, teve 1046 curtidas, 129 

compartilhamentos e 32 comentários falando sobre a perfeição do lugar e de poder apreciá-lo 

com a “melhor cerveja”. 
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A segunda forma com a qual a marca aborda a categoria viagem é quando faz uma 

breve apresentação do local da fotografia, com informações de como foi construído e onde 

está localizado. 

 

 

Figura 18: Dica de local para conhecer em uma viagem. 

 

 

A figura 18 refere-se ao Rock Bar, localizado no Ayana Hotel na Baía de Jimbaran, 

em Bali e mais uma vez sugere que as pessoas tenham uma “experiência única” com uma boa 

companhia (mais uma vez aparecem duas cadeiras na fotografia). A postagem do dia 10 de 

setembro, quarta-feira) teve 750 curtidas, 81 compartilhamentos e 6 comentários, em que 

algumas pessoas desejaram estar no local com seus companheiros. Viajar também é uma 

forma conhecer as culturas de outros países e populações, sendo que são adquiridas pela 

tradição que são passadas por gerações. 

  

 

4.1.2 Cultura 

 

Além de a categoria cultura estar presente nas viagens que a marca apresenta, estão 

mais bem representadas quando retratam museus, exposições de telas e fotografias, obras 

teatrais e cinematográficas. Por englobar especialmente estes temas, é a categoria com mais 

posts no mês de setembro de 2014, aparece com 29 postagens diversas, como por exemplo a 
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postagem do dia 13 de setembro, sábado, sobre o clássico de William Shakespeare, Romeu e 

Julieta (figura 19). 

 

 

 

Figura 19: Cinema sendo representado na fanpage da Stella Artois. 

 

 

De acordo com o site Adoro Cinema
15

, Romeu e Julieta é um clássico da literatura, já 

foi representado no teatro e a imagem retrata o filme, filmado em 1968, premiado em 1969 

com seis prêmios do cinema, entre eles, melhor figurino, melhor filme estrangeiro em língua 

inglesa e melhor fotografia. A marca ainda patrocina evento de cinema pelo mundo, como o 

Festival de Cannes (França) e Festival de Cinema de Gramado (Brasil), além de possuir uma 

seção própria no site sobre seu amor por cinema, que de acordo com o próprio site oficial da 

Stella Artois
16

 são apoiadores da sétima arte porque a “iniciativa não é só para celebrar as 

eternas maravilhas do cinema, como também para encontrar lentes inovadores para observar o 

mundo”, e em 2013 possuía até um jogo que deveria ser adivinhado os nomes do filmes que 

estavam sendo representados. 

Em setembro houve postagens culturais sobre a exposição que estava acontecendo 

em São Paulo (Brasil) que reunia 92 de pares de sapatos que fizeram parte da história. 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146171/ - acessado dia 10/11/2014 
16

 http://www.stellaartois.com/pt/br/content/article/the-cinema/br-love-and-cinema - acessado dia 15/11/2014. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146171/
http://www.stellaartois.com/pt/br/content/article/the-cinema/br-love-and-cinema
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Figura 20: Cultura representada por uma exposição. 

 

 

A figura 20 representa a postagem do dia 3 de setembro, quarta-feira, que retrata a 

exposição “História do sapato” que ocorreu entre os dias 14 de agosto e 9 de setembro de 

2014, obtinha réplicas de sapatos icônicos usados por artistas internacionais como Marilyn 

Monroe, Sophia Loren, Brigitte Bardot – atriz e cantora que foi usada na propaganda “A 

preparação”. A postagem teve 172 curtidas, 27 compartilhamentos e 11 comentários que 

apesar de não terem gostado do calçado disseram que gostariam de ver a exposição. 

 

 

4.1.3 Esporte 

 

No mês de setembro a categoria esporte foi apresentada em 7 postagens e todas elas 

referente ao tênis, já que a marca Stella Artois patrocinou o torneio de tênis de Wimbledon, 

ocorrido em junho e julho. 
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Na postagem do dia 9 de setembro, a marca abordou um dos 12 vídeos lançados 

mundialmente da série “Perfeccionistas” que mostra os bastidores dos eventos que a marca 

patrocina/apoia, como Campeonato de Wimbledon, o Festival de Cannes, o Kentucky Derby e 

o Aberto de Palermo, que primam por um sistema rigoroso de segurança, com o gramado no 

caso de Wimbledon. A série faz referência ao cuidado em todas as fases, da fabricação a 

degustação do chopp perfeito, com os nove passos para o ritual. 

 

 

                      Figura 21: Postagem sobre esporte no mês de setembro. 

 

Por ser considerado o mais antigo campeonato de tênis de Wimbledon, as normas do 

torneio são feitas nos mínimos detalhes para chegar a perfeição e para que saia tudo como 

deve ser, e segundo o site Tênis Brasil
17

, os valores para assistir o jogo estão entre R$3.000,00 

e R$84.000,00; assim segmentando o público que pode pagar para assistir. 

 

 

4.1.4 Luxos da vida 

 

Esta categoria é representada em 7 postagens unicamente sobre os luxos da vida, por 

exemplo, com a edição comemorativa e limitada da caneta da marca Pilot, em que a caixa da 

embalagem é esculpida em madeira de bordo – madeira utilizada na fabricação 

                                                           
17

 http://tenisbrasil.uol.com.br/noticias/25046/Fa-compra-ingresso-para-Wimbledon-por-R-14-mil/ - acessado dia 

15/11/2014. 

http://tenisbrasil.uol.com.br/noticias/25046/Fa-compra-ingresso-para-Wimbledon-por-R-14-mil/
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de instrumentos musicais, como baterias, braços de guitarras e baixos elétricos que é definida 

pela dureza do material e ideal para proteger objetos e afins – e que custará mais de 

R$1.000,00. 

Outra postagem referente aos luxos da vida foi feita no dia 20 de setembro, sábado, é 

sobre um conjunto de xadrez da marca Ferrari, feito à mão e revestidos com as cores da 

marca (vermelho, preto e dourado).  

 

 

 

Figura 22: Conjunto de Xadrez da marca Ferrari. 

 

 

O conjunto custa em torno de R$4.600,00 e o preço do tabuleiro é justificado não só 

pela marca que o produziu, mas também por ser feito de fibra de carbono e as peças, 

produzidas em madeira, são envernizadas e pintadas de preto e vermelho. O toque final do 

design das peças que tem é os cavalos inspirados no "Cavallino Rampante", símbolo da 

Ferrari. Além das peças que são utilizadas no xadrez, há também 16 peças em cada cor para 

jogar dama. Esta postagem teve 424 curtidas, 46 compartilhamentos e 47 comentários, dentre 

eles desejando o conjunto e marcando outros amigos para conferir o produto. 

 

 

4.1.5 Qualidade do produto 

 

Que a qualidade dos produtos da Ferrari é altíssima já foi comprovada por testes, e 

quando conseguem criar outra linha de produtos, logo seus admiradores irão querer adquirir. 

Porém na categoria de qualidade do produto, está conectado diretamente ao produto que a 

Stella Artois oferece aos seus consumidores, que não é apenas a cerveja, como também o 
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chopp, conjunto de porta-copos, cidra, e a perfeição de servir a cerveja no cálice através dos 

noves passos do ritual. 

 

 

 

Figura 23: Detalhes do cálice da Stella Artois. 

 

 

Postagem do dia 29 de setembro, segunda-feira, que obteve 552 curtidas, 17 

compartilhamentos e nenhum comentário, contudo a marca evidenciou a estrela no cálice, que 

de acordo com o site oficial da Stella Artois, honra a história, um detalhe que remete ao Natal 

e a haste para segurar o cálice e manter a cerveja gelada por mais tempo. 

Mais uma postagem que pode ser acrescentada na categoria de qualidade do produto 

é a do dia 10 de setembro, que a legenda é “Nada além da perfeição” e os elementos que 

aparecem na imagem são o cálice e a cerveja, remetendo ao ritual para servi-la com perfeição. 

 

Figura 24: Stella Artois representa a “perfeição” na imagem. 
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A postagem teve 1311 curtidas, 77 compartilhamentos e 122 comentários, elogiando 

a cerveja, dizendo que ela é realmente perfeita e que deve ser apreciada em uma boa 

companhia. 

 

 

4.1.6 Formas de consumo 

 

Quanto à categoria formas de consumo, a marca sempre transpareceu que para 

apreciar o sabor premium da cerveja sempre é bom estar com uma companhia agradável em 

um belo lugar. A postagem do dia 19 de setembro é um exemplo bem claro disto e teve 356 

curtidas, 18 compartilhamentos e 1 comentário. 

 

 

Figura 25: Formas de consumo da Stella Artois. 

 

 

A imagem possui duas pessoas desfocadas, aparentemente, em um bar, sorrindo e 

com os cálices de Stella Artois cheios em uma mesa. Provavelmente eles estão entre amigos, 

já que tem mais do que dois cálices. Apesar de haver postagens com paisagens com as 

legendas indicando que há sempre um bom e belo lugar para degustar a cerveja, nota-se que 

não necessita de um lugar ideal ao ar livre, mas apenas de amigos para tornar um momento 

comum no “momento perfeito”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A princípio estudar a fanpage da marca Stella Artois foi complicado pelo volume de 

postagem que a marca faz diariamente, chegando ao total de 110 posts apenas no mês de 

setembro de 2014. Porém, as mensagens postadas têm sempre uma conexão com as 

anteriores, dessa forma podendo ser separadas em seis categorias - viagem, cultura, esporte, 

luxos da vida, qualidade do produto e formas de consumo – que conseguem manter relação 

entre si com os assuntos. 

Sabe-se que atualmente é fundamental que as empresas estejam presentes em sites de 

redes sociais, para que possam estabelecer relação com seu público, contudo a Stella Artois 

mantém este relacionamento de forma diferente, pois a marca emite a mensagem por meio das 

postagens e os seguidores da fanpage compreendem sem questionar e dão suas opiniões, que 

na maioria das vezes, condizem com o que foi transmitido, tanto é que os comentários são 

agradáveis e não há reclamações por surpresas desagradáveis que tiveram com a cerveja. 

Em nenhum momento, em quaisquer que sejam as plataformas de comunicações ou 

de redes sociais digitais (propaganda, fanpage, sites), a Stella Artois cita a palavra cerveja, 

dessa forma entende-se que a marca não quer apenas vender o seu produto (bebida), mas 

também quer causar uma boa percepção aos seus consumidores, vendendo primeiramente os 

atributos intangíveis da marca, como por exemplo, o posicionamento que tem perante aos seus 

consumidores e admiradores. Quanto à linha de produtos da Stella Artois (cálice, cidra, 

embalagem especial de final de ano), mesmo os consumidores para os quais a marca, em um 

primeiro momento, não se direciona, aceitam bem e sempre buscam adquiri-los para se 

sentirem pertencentes ao grupo de referência que consomem o produto e participam dos 

eventos. 

Por meio da análise da fanpage do Facebook do Brasil nota-se que os consumidores 

entenderam o recado que a marca quer transmitir e demonstram isto com os comentários 

elogiando, que ocorre frequentemente, dizendo que realmente a Stella Artois é a melhor e 

mais perfeita entre as cervejas e marcas. 

Em relação aos códigos culturais presentes na fanpage brasileira da marca constatou-

se que os códigos utilizados de Rapaille (2007) podem ser destacados, que não funcionam da 

mesma maneira entre os brasileiros e os americanos, pois apesar da Stella Artois se considerar 

“perfeita” e ter seu “valor inestimável”, isto só funciona porque a própria se posicionou  assim 

desde o seu lançamento e tenta não deixar a desejar para que seus admiradores não encontrem 
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um erro sequer em sua comunicação, desenvolvimento da campanha e ligação com eventos, 

sendo sempre exigente na segurança de obter o sabor balanceado e característico do produto. 

Conclui-se esta pesquisa verificando a importância de se compreender as mensagens 

que as empresas transmitem por meio de suas redes sociais digitais para seu público e a 

aceitabilidade, pois de nada adiantaria se não refletisse de forma positiva para a marca. Para 

as demais empresas que buscam serem reconhecidas, surge o desafio de conseguir explorar 

diferentes formas de interagir e atrair a atenção de seus consumidores em suas estratégias 

comunicacionais para se buscar uma comunicação eficaz em um ambiente que está sendo bem 

explorado. Desta forma, alcançar uma comunicação eficiente surge a interação, com a qual os 

consumidores tem voz ativa, e suas participações valem ser ouvidas e suas necessidades e 

desejos, se válidos, serem supridas. 
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