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RESUMO 

 

Este trabalho tem como foco analisar três sites da Marca Heineken, o site da marca no 

mundo, no Brasil e o site Heineken experience, com o objetivo de identificar as 

ferramentas de comunicação utilizadas em cada site e comentar as formas de interação 

propostas pela marca para se relacionar com seus consumidores via sites.  Foi feita uma 

descrição detalhada do site e a identificação das ferramentas de comunicação utilizadas 

no mesmo, por fim uma classificação dos sites quanto a interatividade, em que é 

percebido o site da Heineken no Brasil como o mais interativo. 

 

Palavras-chave: Heineken; ferramentas de comunicação, interatividade; 

 

 

ABSTRACT 

 

This work focuses on analyzing three sites Heineken brand, the brand's site in the world, 

in Brazil and the Heineken site experience, aiming to identify the communication tools 

used at each site and comment on the forms of interaction proposed by the brand to 

relationship with its consumers via websites. He was given a detailed site and 

identifying the communication tools used in it, finally a classification of sites as 

interactivity, which is perceived in the site of Heineken in Brazil as the most interactive. 

 

Keywords: Heineken, communication tools, interactivity; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A comunicação entre empresa e público-alvo é vital para a sobrevivência de 

qualquer organização e sendo assim, a escolha da forma como a empresa vai transmitir 

a mensagem desejada para estabelecer um relacionamento com seu público-consumidor 

é um assunto extremamente importante.  

A escolha dos meios para se comunicar com seus consumidores, bem como a 

profundidade deste relacionamento estabelecido entre empresa e consumidor é algo 

fundamental para as empresas: 

 
Uma das coisas mais valiosas para as empresas são seus relacionamentos - 

com os clientes, empregados, fornecedores, distribuidores, revendedores e 

varejistas. O capital de relacionamento é a soma do conhecimento, 

experiência e confiança de que a empresa desfruta perante os clientes, 

empregados, fornecedores e parceiros de distribuição (KOTLER, 2003, p. 

133). 

 

É essencial para qualquer empresa, que queria conhecer e interagir com seus 

consumidores, conhecer o perfil de tal público para poder escolher as ferramentas de 

comunicação adequadas para atingir seus objetivos.  

Uma forma de criar interatividade com o público enviando mensagens e dando a 

possibilidade dos consumidores reagirem a essa mensagem (positivamente ou não) é 

através da criação de sites. Para Stasiak (2008) “as tecnologias de informação e 

comunicação digitais potencializam as possibilidades de interação direta com os públicos” 

Uma das empresas que vem desenvolvendo um estreito relacionamento com seu 

público consumidor através dos seus sites é a Heineken. Esta fabricante de cerveja é 

famosa no mundo inteiro por suas interessantes e inovadores formas de se comunicar 

com o público, buscando uma identificação deste com a marca.  

É possível perceber que, com o avanço das tecnologias de comunicação e dos 

computadores, as empresas estão tentando se adaptar e descobrir qual a melhor maneira 

de se comunicar com seus consumidores para conseguir melhor visibilidade. Assim, 

percebe-se que utilizar somente as ferramentas tradicionais de comunicação já não é o 

suficiente para conseguir tal visibilidade. Uma ferramenta que vem ganhando força e 

atenção das organizações é a internet, ferramenta essa que possibilita a interação com o 

público modificando a comunicação entre empresa e consumidor, segundo Stasiak 
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(2008, p. 3) “a Internet traz alternativas de construção da visibilidade diante dos públicos 

como o site institucional, por exemplo, um veículo no qual a instituição expõe-se com “suas 

próprias palavras, o qual proporciona o acesso direto às estruturas, valores e propósitos 

construídos ao longo de sua trajetória”. Fica evidente que com o surgimento de novas 

tecnologias as maneiras de se comunicar sofrem mudanças, e ferramentas como website, 

por exemplo, deixam o relacionamento entre organização e consumidor mais estreita, pelo 

fato de poder haver interação entre elas, essa interação gera um relacionamento e é 

exatamente este relacionamento que muitas empresas buscam para poder descobrir o que 

seus clientes querem e no que a empresa pode melhorar. Esse relacionamento faz parte do 

planejamento de algumas empresas e é denominado marketing de relacionamento que, 

segundo Kolter (2006) tem como meta construir relacionamentos de longo prazo 

mutuamente satisfatórios com partes-chave, ou seja, um relacionamento que supra a 

necessidade de ambos. 

Para que essa necessidade seja suprida, hoje em dia, é imprescindível que exista 

esse relacionamento, os websites podem oferecer tal relacionamento e interatividade 

entre público e organização, interatividade tem como conceito “a extensão em que os 

usuários podem participar na modificação da forma e do conteúdo do ambiente mediado 

em tempo real. Um ambiente de transformações e participação dos indivíduos na 

criação, transformação e compartilhamento de conteúdo” (Steur 1993 citado por Primo 

2007, p.34). Ou seja, para que exista interação, tanto a empresa quanto o público deve 

ou podem participar de todas as etapas na criação de mensagens, resposta ou conteúdo. 

Assim, delimita-se o tema deste projeto a partir do estudo da comunicação da 

marca de cerveja Heineken em seus sites, em analisar as ferramentas utilizadas no site, 

descrevê-los e verificar o grau de interatividade gerado pela marca com seu público.   

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais as ferramentas de comunicação utilizadas pela Heineken em seus sites 

para gerar interatividade com seus consumidores? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar ferramentas de comunicação utilizadas pela Heineken em seus sites 

oficiais para gerar interatividade com seus consumidores. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever os sites oficiais que representam a Heineken em amplitude global e 

nacional. 

 Perceber as ferramentas de comunicação que Heineken utiliza para se comunicar 

com seu público através dos sites oficiais.  

 Comentar as formas de interação propostas pela marca para se relacionar com 

seus consumidores via sites. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo sobre comunicação de uma marca com seu público-alvo, mostrando as 

formas que a marca utiliza para se comunicar com seus clientes, pode tornar este 

trabalho um opção de consulta para pessoas ou empresas que buscam informações para 

fazerem suas próprias escolhas de comunicação. 

Demonstrar quem é o público-alvo da Heineken, quais são seus hábitos, 

costumes e como a empresa utiliza este perfil para gerar uma identificação com a marca, 

é importante para futuros estudos que visem analisar este mercado consumidor. 

Verificar o relacionamento da empresa com seus clientes através dos sites da 

marca e as estratégias utilizadas pela mesma para gerar interatividade (relacionamento) 

são relevantes na medida em que a Heineken desenvolve uma das melhores ações de 

marketing de relacionamento
1
 no ramo de bebidas.  

                                                 
1
 Disponível em:< http://ideiademarketing.wordpress.com>  Acesso em  2 de Novembro, 2010. 

http://ideiademarketing.wordpress.com/
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Outro aspecto importante que justifica este trabalho é o interesse por empresas 

que buscam estabelecer o melhor relacionamento possível com seu publico, por isso, a 

escolha da marca Heineken, que é uma empresa inovadora que busca este 

relacionamento com seu público e, também, na era da cultura da convergência, em que 

as novas tecnologias são tão importantes, estudar uma ferramenta tão utilizada nos dias 

atuais que é o site, proporciona um aumento significativo e extremamente valido na 

minha formação acadêmica. 

Sobre a marca de cerveja Heineken já foram feitos inúmeros trabalhos, entre eles 

analise de propagandas de cerveja veiculadas na televisão brasileira com o intuito de 

desvelar os elementos de argumentação e estética utilizados para atrair o consumidor, 

onde a Heineken era uma das marcas analisadas, trabalho feito por Bruna Brok; Adriano 

Gomes da Universidade de Federal do Rio Grande do Norte, trabalho este que esta 

disponível no site do Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação), onde eles concluem que a marca utiliza de maneira exemplar, em seus 

comercias, elementos estéticos ligados a marca e principalmente temas de seus 

comercias adequados ao seu público-alvo. 

 Outro trabalho realizado por Ehrenberg da Universidade Metodista de São Paulo 

no ano de 2010 tem como tema a Divulgação publicitária em celulares: panorama atual 

e perspectivas futuras, onde ela descreve um aplicativo criado pela Heineken para o 

aparelho celular Iphone, que permite ao usuário verificar através de um mapa, onde 

encontrar um bar para consumir a cerveja. A autora conclui que a Heineken é uma das 

marcas que utiliza o sucesso desses aplicativos promocionais, conseguindo atingir seus 

consumidores.  

 Nota-se que embora muitos trabalhos tenham sido feitos em relação à 

comunicação da Heineken, não foi encontrado nenhum trabalho que trate diretamente da 

interatividade na comunicação da organização, se pretende com este projeto, trazer um 

novo foco sobre a comunicação da Heineken, analisando o nível de interatividade 

oferecido nos sites da marca.  

Este trabalho também se justifica, pois, pode contribuir com o avanço cientifico 

nas áreas da comunicação, na medida em que contribui com o levantamento teórico e as 

análises da comunicação de uma empresa renomada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 

 

 A comunicação tem como principal característica a transmissão de informações, 

como deixa claro Angeloni (2003, p.19) ao informar que “o processo de comunicação é 

uma seqüência de acontecimentos nos quais dados, informações e conhecimentos são 

transmitidos de um emissor para um receptor”. Este seria um modelo básico de 

comunicação que, se encaixam aos meios tradicionais de comunicação (rádio, TV, 

jornal, etc.). 

 Nos dias atuais é notável que esse modo de comunicação sofra mudanças, e isto 

vem sendo causado pelo surgimento e aprimoramento de novas tecnologias como, por 

exemplo, computador, celular, vídeo games, livros digitais. Mas a pergunta que surge é, 

como essas novas tecnologias estão modificando a comunicação? 

 As mudanças na comunicação ficam evidentes quando analisamos como era o 

modelo de comunicação algumas décadas atrás. Segundo Wolf (1985, p.27) ao 

descrever o modelo de Lasswell, fala sobre o ato de comunicação como “uma forma 

adequada para se descrever um ato de comunicação é responder às perguntas seguintes: 

quem diz o quê, através de que canal, com que efeito?”, como se pode notar, este 

modelo de comunicação não possibilita ao receptor da mensagem interagir, mas apenas 

reagir. Este modelo se encaixa nos meios como TV, rádio, jornal entre outros. Essa 

talvez seja a grande mudança na forma de comunicação com o advento de novas 

tecnologias, a interatividade. 

Jenkins (2009) afirma que as novas tecnologias proporcionam um agrupamento 

de varias mídias denominadas por ele como convergência de mídias, onde a 

interatividade entre emissor e receptor existe, e pode acontecer de qualquer maneira. 

Fica válido conceituar o termo interatividade que, para Primo (2007) é aquilo que 

oferece poder ao usuário final de controlar o conteúdo e o fluxo de informação. 

Este pensamento elucida claramente de que maneira a comunicação é 

modificada pelas novas tecnologias. Silvia e Barrichello, citadas por Stasiak (2008, 

p.32) complementam diferenciando a comunicação nos meios tradicionais da pelas 

redes digitais da seguinte forma:  

 

O estabelecimento e a manutenção de relações, acontecimento possibilitado 

pela comunicação dirigida, é atualmente facilitado pelas redes digitais e 
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Internet. Essas materialidades vão além das tradicionais matérias jornalísticas 

impressas, releases, malas-direta, folders, anúncios e campanhas 

publicitárias, chegam a interações, reciprocidades e apropriações, 

possibilitadas pelos suportes tecnológicos e digitais, nos quais os sujeitos 

destinatários são atuantes e determinantes da qualidade da comunicação, 

contribuindo para os processos de representação e reconhecimento da 

organização nos diferentes campos da sociedade contemporânea. 

  

As modificações na comunicação não são somente em termos de interatividade, 

elas ocorrem também na facilidade e rapidez em que conhecimento e informação são 

transmitidos com o advento de novas tecnologias, tecnologias essas como, por exemplo, 

a associação entre banda larga sem fio e dispositivos móveis, segundo Lemos (2002) 

citado por Rodrigues (2010), possibilitam um fenômeno inédito como o envio e 

recebimento de dados em tempo real em qualquer lugar do planeta. 

 Vemos então a união do velho com o novo, o surgimento de novas tecnologias 

não significa a ruptura das antigas mídias com as novas e sim, segundo Jenkins (2009) a 

junção dessas mídias, a integração delas, em um único espaço. Já por convergência 

Jenkins (2009, p.29) se refere “ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação” 

Como está sendo abordado novas tecnologias e convergência de mídias, é valido 

colocar em evidência a tecnologia que vem se destacando e colocando em prática o 

termo convergência de mídias, o celular. Lemos (2004) citado por Chamusca (2010, 

p.84): 

 

Dentre as tecnologias móveis, o telefone celular tem sido o dispositivo maior 

da convergência tecnológica e da possibilidade de exercício efetivo dessa 

'rebelião' política, mas também de constituição de relações sociais por contato 

imediato, seja através de voz, SMS, fotos ou vídeos. 

 

 

Percebe-se que as tecnologias vêm modificando a maneira de se comunicar em 

espaço, tempo, lugar, transformando a forma de relacionamento entre empresas e 

consumidores, comunicações interpessoais, busca de informações, armazenamento de 

dados, entre outros aspectos. Uma das grandes evoluções que as novas tecnologias, ou 

seja, os meios digitais vêm trazendo para o campo da comunicação, além da 

convergência de varias mídias e da grande disposição de informação, é a experiência 

que estes meios podem oferecer. Para Barichello e Silvia citado por Stasiak (2008, p.6) “a 

comunicação digital permite não apenas a disponibilização de informações, mas também 
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proporciona que estas se tornem a própria experiência, devido à convergência técnica e às 

possibilidades interativas que podem ser estabelecidas entre os indivíduos (usuários). 

Verifica-se, então, que comunicação e novas tecnologias estão inteiramente ligadas, e a 

evolução de tais tecnologias afetam diretamente nas maneiras de se comunicar. 

 Para existir a cultura da convergência e concretizar a possibilidade de 

transmissão de informação e armazenamento de dados, para que exista a interatividade 

entre emissores e receptores de mensagem dentro de uma mesma tecnologia é 

necessário estar conectado, internet é o que pode possibilitar tais acontecimentos. 

Verificar como esta mídia se tornou tão importante para o campo da comunicação e de 

que maneira ela evolui até chegar ao que é hoje é fundamental para este trabalho. 

  

 

2.1.1 Evolução da internet e dos sites 

  

Com o desenvolvimento tecnológico ocorrido nas ultimas décadas, a 

comunicação sofreu fortes transformações, como, o envio de informações em grandes 

velocidades para qualquer lugar do mundo, o armazenamento destas informações, e a 

possibilidade de conectar pessoas e culturas. Essas mudanças na comunicação se deram 

principalmente com o surgimento da internet que, conforme Ogden e Crescitelli (2007) 

surge por volta de 1965 quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

financiou o desenvolvimento de uma rede de computadores que ao evoluir se tornou a 

internet, o intuito deste financiamento era conectar algumas universidades e laboratórios 

de pesquisa militar. 

 Entretanto, a maneira como hoje conhecemos a internet, criou-se em 1994 com o 

surgimento da World Wide Web que é um dos sistemas que compõe a grande rede que é 

a internet. O sistema (www) segundo Stasiak (2010, p.24) é caracterizado por:  

 

ser um sistema de servidores que suportam documentos formatados na 

linguagem conhecida como HTML (HyperText Markup Language) a qual 

suporta links para outros documentos, bem como gráficos, áudio e arquivos 

de vídeo, o que traz a possibilidade do usuário passar de um documento para 

outro simplesmente clicando nesses links. 

 

Com este sistema surge então a rede de informações, e as possibilidades de se 

acessar tais informações de qualquer computador que esteja conectado a internet, 

porém, as características que marcam a internet atualmente conforme Saad (2007) citada 
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por Stasiak (2010) são a conectividade, flexibilidade, interatividade, formação de 

comunidades e arquitetura informacional. É também característica da internet para 

Castells (2004) citado por Stasiak (2008, p.4) “Mais do que uma tecnologia, ela é “um 

meio de comunicação, de interação e de organização social”. 

 A internet é marcada por três gerações, 1.0, 2.0, 3.0 que são caracterizadas segundo 

Primo (2007). A primeira tem como distinção as páginas estáticas de HTML, uma 

linguagem digital limitada e os portais com interação reativa. A segunda geração a “web 

2.0, caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo” (PRIMO, 2007, p.2). 

 A web 3.0 está em construção e segundo Hayes (2006) citado por Stasiak (2010, 

p.27) “é definida por possibilitar a comunicação colaborativa em tempo real. As 

características da web 3.0 estariam, portanto, mais ligadas a questão da convivência on-

line, como acontece com os avatares em jogos virtuais, por exemplo. 

 Como vimos, a internet é um sistema que possibilita a busca de informação em 

toda rede, em período integral, o que a torna ela um meio de comunicação interativo, 

individualizada e ao mesmo tempo coletiva, são essas distinções que podem tornar a 

internet uma ferramenta positiva (se utilizada da forma correta) para que as 

organizações se relacionem com seus consumidores, criando um relacionamento mais 

profundo e duradouro.  Conforme Scroferneker (2004):   

 

na contemporaneidade, onde a tecnologia se faz sempre presente, o acesso às 

informações via Internet é fator que possibilita contato, aproximação e até 

mesmo a identificação das organizações com seus públicos, sendo seu uso 

um importante meio de comunicação que deve considerar conteúdo e forma 

para atender o usuário (SCROFERNEKER, 2004) citado por (STASIAK 

2008, p. 7). 

  

É através de websites, banner's ou pop-up's, webmail, redes sociais, entre muitas 

outras que se pode criar este contato direto com os consumidores e, como uma das 

características da internet é também a individualização, torna-se possível criar 

mensagens personalizadas, através das ferramentas citadas anteriormente, que envolvam 

usuários que sejam realmente potenciais consumidores como afirma  Katz (2004, p. 

116) “A Internet é o primeiro meio de comunicação de massa capaz de oferecer uma 

mensagem publicitária personalizada, dirigida para o alvo”. 
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 Outra evolução que a geração da internet 3.0 vem oferecendo atualmente e que 

pode chamar a atenção das organizações empresariais, é a facilidade e a possibilidade de 

mensuração. Conforme Katz (2004) a internet produz os mais confiáveis e detalhados 

resultados para a mensuração, através do click-trought (acessos por cada clique) e o 

CPM (custo por mil visualizações da página/anúncio). 

  

Tabela 1- Comparação das gerações da internet. 

 
Interação 

reativa 

Interação 

mutua 

Compartilhamento de 

informações 

Convivência 

online 

Possibilidade 

de 

mensuração 

Internet 

1.0 
x     

Internet 

2.0 
 x x   

Internet 

3.0 
 x x x x 

Fonte: Adaptado de: Primo (2007) 

 

A interatividade, por ser referida pela maioria dos autores que vimos 

anteriormente, torna-se então uma das principais características e vantagens do meio 

internet. Sendo assim é pertinente esclarecer e verificar os conceitos de interatividade. 

 

 

2.1.2 Interatividade e Interação: A cultura da convergência 

 

Este projeto tem como objetivo descrever os sites oficiais da Heineken, perceber 

as ferramentas utilizadas nos site e comentar as formas de interação existente nestes 

sites, portanto, não seria adequado falar diretamente de interação sem elucidar o tema 

cultura, mais especificamente o termo cultura da convergência, pois, este assunto, 

aborda a maneira como as pessoas vêm se relacionando com novas tecnologias e de que 

forma ocorre uma espécie de interação entre elas. 

 Cultura da convergência é entendida como o encontro de todas as mídias, onde 

a convivência entre elas existe em uma única plataforma de comunicação, onde tanto os 

criadores de mensagens quanto os receptores tem o poder de interagir, assim conceitua 

Jenkins (2009, p.29) ao recepcionar seus leitores da seguinte forma: “bem vindo à 

cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia 

corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder 
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do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis”. O autor complementa ainda 

informando que o modelo da convergência presume a interação de novas e antigas 

mídias de forma cada vez mais complexas.  

Fica evidente que esta nova cultura chamada de convergência passa a existir 

com a evolução tecnológica, entretanto, o autor salienta que essa cultura não deve ser 

compreendida apenas como uma conseqüência desta evolução tecnológica que une 

múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos e sim, como uma transformação 

cultural em que os usurários são levados a buscar novas informações e interagir de uma 

maneira diferente diante desses conteúdos midiáticos dispersos. Jenkins (2009, p.28) 

deixa claro este pensamento ao afirmar que “a convergência não ocorre por meio de 

aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 

cérebros dos consumidores individuais e em suas interações sociais com outros”.  

Sendo assim entende-se que a convergência das mídias vai muito além da 

tecnologia, pois ela altera a forma como indústrias, mercados e público se relacionam 

diante de uma vasta oferta de mídias e formas de interação. 

 Várias mídias e um único lugar tornam-se multimídia, que para Lévy (1999, p. 

63) significa “aquilo que empregam diversos suportes ou diversos veículos de 

comunicação [...] Hoje a palavra refere-se geralmente a duas tendências principais dos 

sistemas de comunicação contemporâneos: a multimodalidade e a integração digital”. 

Como foi descrito até agora, esta nova cultura modifica a maneira de interagir, 

possibilitando que todos possam ser criadores ou receptores de mensagens, é então que 

se deve entrar mais especificamente no assunto interatividade e interação. 

 O avanço tecnológico traz consigo a possibilidade de uma gama de 

experiências, que podem ser de várias formas como, por exemplo, através do celular ou 

computador ao enviar e receber músicas, vídeos, entrar em sites de relacionamento, 

comprar e vender produtos, onde você não só visualiza uma oferta de produto, como 

pode falar dos benefícios dele, reclamar para os criadores de tal produto. A essas e 

outras muitas possibilidades de ações e reações nesta nova cultura se encaixa o termo 

interatividade, que segundo Lévy (1999, p. 79) “o termo “interatividade” em geral 

ressalta a participação ativa do beneficiário de uma transação de informações”. Outro 

conceito de interatividade é dado por Jenkins (2009, p.337) ao salientar que 

interatividade é o: 
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Potencial de uma nova tecnologia de mídia (ou de textos produzidos nessa 

mídia) para responder ao feedback do consumidor. Os fatores determinantes 

de interatividade (que é, quase sempre, pré-estruturada ou pelo menos 

possibilitada pelo designer) se contrapões aos fatores sociais e culturais 

determinantes da participação (que é mais ilimitada e, de maneira geral 

moldada pelas escolhas do consumidor). 

 

Primo (2007) entende que interatividade é aquilo que oferece poder ao usuário 

final de controlar o conteúdo e o fluxo de informação. Com a evolução tecnológica dos 

computadores e principalmente da internet surge a possibilidade de controle das 

informações e dos conteúdos existentes e também novas maneiras de interação, torna-se 

necessário então, elucidar como se da a interação mediada por computador. 

  

 

2.1.3 Interação através do computador 

 

 O computador é uma ferramenta comum no cotidiano da maioria das pessoas, 

sendo assim, existem muitas formas de interação, mas interação mediada por 

computador seria diferente de uma interação interpessoal? 

 Primo (2007) afirma que sim, ao constatar que em uma relação interpessoal, 

cada comportamento de uma pessoa afeta necessariamente o comportamento de outro 

integrante ao mesmo tempo em que o primeiro é afetado pelo outro, o autor ainda 

complementa destacando que as transformações que ocorrem ao longo desta interação 

não são predeterminadas, e sim contem um alto grau de flexibilidade. Quanto à 

interação mediada por computador, o autor ressalta que máquinas artificiais tem reações 

predeterminadas (algumas permitidas, outras limitadas ou impossibilitadas). Ou seja, ao 

se interagir com máquinas, é necessário adaptar-se aos limites da maquina, limites esses 

que não foram criados pela pessoa e sim recebidos por imposição externa. São esses 

limites existentes em máquinas que podem quebrar uma existente interação, pois, aquele 

que interage ao querer seguir um determinado caminho será barrado e a máquina não 

pode inventar ou criar outros caminhos, deixando assim a interação através do 

computador mais rígida do que a interpessoal. Mas interação mediada por computador 

vem atualmente ganhando características que deixam mais próximo seu conceito de 

iteração interpessoal, Primo (2007, p.99) descreve: 

 

 

Ao se diferenciar a interação mediada por comutador da comunicação de 

massa, por sua capacidade de mediar intercâmbios “um-um” e “todos-todos”, 
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aproxima-se o primeiro da comunicação interpessoal e a segunda de interação 

em grupos. 

  

Porém, o autor chama a atenção que nem todas as interações podem ser 

equiparadas às interpessoais e que não se poderia supor que o computador é neutro ou 

que não oferece qualquer impacto as interações que media. 

 Primo (2007) classifica a interação como mútua e reativa, na interação mútua, a 

atuação dos interagentes é dialógica, ou seja, ela vai sendo definida durante o processo 

de comunicação. É pela característica da reciprocidade que a interação mútua (2.0 e 3.0) 

se diferencia da interação reativa (1.0), nela os participantes vão reagindo conforme 

suas próprias percepções e podem aceitar ou não as opiniões dos demais participantes. 

 Já a interação reativa conforme Primo: 

 
Ocorre uma ação e reação entre indivíduo e máquina na qual a máquina já 

possui uma proposta elaborada e as condições de troca são predeterminadas. 

As interações se estabelecem segundo determinam as condições iniciais, ou 

seja, são relações potenciais de estímulo-resposta impostas por, pelo menos, 

um dos usuários. As interações reativas “dependem de uma delimitação 

prévia das trocas possíveis e da disposição antecipada das alternativas viáveis 

(PRIMO, 2007, p.121). 

 

Sendo assim, a previsibilidade é a principal característica da interação reativa e 

as pessoas terão que se adaptarem as formatações exigidas pelo meio e se manifestar 

dentro dos limites previstos. 

  E nesse ambiente de comunicação através de novas tecnologias que as empresas 

vêm tentando se comunicar com seus possíveis consumidores, que ferramentas elas 

podem utilizar hoje em dia e qual as vantagens para conseguir uma comunicação 

adequada? Elucidar as características, vantagens e desvantagens de ferramentas de 

comunicação tradicionais e inovadoras tornam-se essenciais.   

 

 

 2.2 MEIOS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Sabe-se que existem inúmeras ferramentas de comunicação como, por exemplo, 

propaganda, publicidade, relações públicas, marketing digital, marketing viral entre 

muitas outros, porém, para se utilizar tais ferramentas explorando da melhor maneira 

possível o potencial das mesmas, é necessário ter conhecimento das características dos 

meios existentes, para colocara em prática as ferramentas escolhidas e aumentar as 
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possibilidades de êxito, existem meios como o rádio, jornal, televisão, outdoor, banner, 

jornal, internet, etc. Segundo Katz (2004) cada um desses meios possuem suas 

particularidades e representam a possibilidade das organizações se comunicarem com 

seu público-alvo a fim de gerar um retorno, seja ele financeiro de imagem ou 

relacionamento. 

 É importante que as empresas aproveitem as características dos meios de 

comunicação, e saibam o que cada um tem a oferecer, se a mensagem a ser passada tem 

como foco principal a credibilidade e confiança ou então a necessidade de um retorno 

rápido, o jornal é o meio que detém tais características. “É um meio de leitura rápida e 

com pouca duração, fazendo com que a mensagem seja direta e que tenha um 

planejamento de retorno em curto prazo. (MUNIZ, 2004, p.48) 

 Já a televisão que é uma das principais mídias de massa do Brasil tem como 

principais vantagens segundo (KATZ, 2004, p. 83) “a capacidade de imitar situações da 

vida real, a onipresença e sua extrema cobertura [...] a oportunidade de usar imagens, 

sons, cores e movimento nos comercias”, porém o autor a salienta que tem como 

obstáculo o custo, tempo de exposição e congestionamento de comercias nos intervalos 

da programação, esta ferramenta oferece interação reativa. 

  O rádio que também oferece interação reativa, para Katz (2004) tem como 

característica usar a sonoplastia e música para causar mais impacto nos consumidores, 

além de ter como vantagem atingir tal público com a freqüência de anúncios com um 

custo razoável. O autor ainda classifica o rádio como um veículo local que dá a 

oportunidade dos anunciantes de se vincularem com eventos, notícias ou celebridades 

locais. Como desvantagem deste meio Katz (2004) ressalta que só se pode utilizar o 

som para chamar a atenção dos consumidores, o que pode ocasionar a dispersão do 

público, pois, ao se escutar o rádio se podem fazer outras atividades simultaneamente. 

 Existem também as mídias que dão auxílio a uma campanha, o outdoor é uma 

delas, tem como principais características além de passar a mensagem de uma forma 

rápida e ajudar no aumento da cobertura e da freqüência de uma mensagem, o tamanho 

a mobilidade e o custo (KATZ, 2004, p. 111), já como desvantagem do outdoor Kotler 

(2006) cita a seletividade de público limitada e limitações criativas, pois deve ser uma 

mensagem rápida para ser lida em um curto espaço de tempo. 

 Outro meio é a revista que para Kotler (2006) é um meio que possui um alto 

grau de seletividade geográfica e demográfica, credibilidade e prestigio, alta qualidade 

de reprodução, além de ter longa vida, pois a revista, diferente do jornal, pode ser lida 
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muito tempo depois de ser lançada e ainda tem uma boa circulação entre os leitores. 

Para o autor as principais vantagens desta mídia são a alta concorrência e 

principalmente o fato de que os espaços publicitários têm que ser reservados com muita 

antecedência. 

 Com a evolução tecnológica, principalmente coma evolução da internet outras 

mídias foram surgindo, além da possibilidade de existir dentro do meio internet, jornais 

eletrônicos, revistas, banners, vídeos. STASIAK (2010, p.28) afirma que a internet 

“disponibiliza inúmeras possibilidades interativas e suas características convergentes 

proporcionam o acesso a informações que utilizam simultaneamente sons, imagens e 

textos que trazem a facilidade de fixação dos conteúdos propostos, a autora salienta 

também a possibilidade de se comunicar em tempo real com os usuários além da grande 

capacidade de se armazenar informações. Como desvantagem Stasiak (2010) cita a 

constante necessidade de atualização dos portais. Katz (2004) coloca também como 

ponto negativo da internet a falta de medidas padronizadas para a medida de 

mensuração, pois, alguns sites procuram vender publicidade com base nas impressões 

do público, outros com base nas visitas ao site e outros ainda baseiam-se nas vendas 

propriamente ditas. A internet por ser uma ferramenta multimídia oferece tanto 

interação reativa quanto mutua, dependendo do seu uso. 

 Outras formas de mídias não convencionais são as mídias digitais on-line 

dialógica que para Chamusca (2010, p. 75)  

 

são aquelas mídias que estão conectadas a ciberespaço e permitem o diálogo 

com os dispositivos móveis digitais e a intervenção das pessoas no processo 

infocomunicacional. Estas são as mídias digitais que permitem anotações 

urbanas, realidade aumentada ou ampliada, geolocalização, etc., ou seja, 

permitem que o usuário dialogue diretamente com elas, de forma localizada. 

 

 Os celulares são dispositivos móveis digitais que podem estar conectados ao 

ciberespaço, têm como vantagens conforme Kotler (2006) muitos usuários e a 

possibilidade de se personalizar as mensagens e atingir diretamente o consumidor. 

  É notável que os meios de comunicação sejam extremamente importantes para 

que se consiga atingir os objetivos finais das ferramentas de forma adequada. Já as 

ferramentas de comunicação podem ser divididas em três grupos, que são segundo 

Ogden e Crescitelli (2007) ferramentas tradicionais, complementares e inovadoras. 

 Entende-se por ferramentas tradicionais as formas clássicas de comunicação de 

marketing, por exemplo, a propaganda que segundo Ogden e Crescitelli (2007,p.24) tem 
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como principal atributo “ criar a imagem ajudando no posicionamento do produto”, 

outra ferramenta classificada como tradicional é a promoção de vendas que tem como 

objetivo estimular a compra  e segundo Ogden e Crescitelli (2007) tem como vantagem 

o poder de desenvolver pacotes de valor como cupons , produtos gratuitos ou prêmios 

de viagens entre outros. Marketing direto também é classificado como ferramenta 

tradicional de comunicação entre outros. 

 Já as ferramentas complementares que são aquelas que servem para reforçar as 

mensagens transmitidas em meios tradicionais, mas com o mesmo grau de importância, 

estão às modalidades como Product Placement que conforme Ogden e Crescitelli (2007) 

é a inserção de produtos em programas de televisão ou filmes. Há também nas 

ferramentas complementares o Marketing digital, que é entendido como as ações de 

marketing que utilizam o computador e as redes de computadores como, por exemplo, a 

internet, segundo Kotler (2006) tem como principal função usar o poder das redes 

online, da comunicação por computador e dos meios interativos digitais para atingir os 

públicos-alvo. 

  Como ferramentas inovadoras, Ogden e Crescitelli (2007) conceitua como novas 

modalidades surgidas com os avanços da tecnologia da informação, e cita modalidades 

como Advertainment que na pratica significa inserir uma mensagem mercadológica em 

uma atividade de entretenimento, Buzzmarketing é outra ferramenta classificada como 

inovadora e, conforme Kotler (2006) tem como característica a propagação de 

mensagens por boca a boca ou por formas não convencionais. 

Existem inúmeras ferramentas, e elas podem ser melhor aproveitadas  conforme 

os meios escolhidos para as colocar em prática.  Algumas ferramentas utilizam alguns 

meios costumeiramente, como se vê na tabela de mix de comunicação.  
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Tabela 2: Mix de Comunicação 

Modalidade de comunicação Principal característica Meio usual de comunicação 

Tradicionais 

Propaganda Criação de 

imagem/posicionamento 

Televisão, rádio,revista,jornal e 

cinema 

Publicidade Criação de 

imagem/posicionamento 

Televisão, rádio,revista,jornal 

Relações públicas Imagem na sociedade (opinião 

pública) 

Televisão, rádio,revista,jornal e 

cinema 

Promoção de vendas Estímulo de venda por meio de 

benefício extra 

Televisão, rádio,revista,jornal e 

ponto-de-venda 

Marketing direto Contato personalizado Correio, internet e telefone 

Venda pessoal Mensagem personalizada 

interativa e modulada 

Contato pessoal 

Complementares 

Product placement Inserção de marca ou produto 

em programas de TV ou filmes 

Televisão e filme 

Ações cooperadas com o trade Campanhas conjuntas com 

varejistas 

Tablóide e encarte 

Marketing digital Flexibilidade, rapidez e baixo 

custo 

Internet 

Eventos Contato com público específico 

(eventos técnocps) Exposição de 

valorização de marca (shows) 

Feira, congresso e show 

Merchandising Exposição Ponto-de-venda 

Folhetos/ catálogos Complemento de informações Material impresso, vídeo e 

internet 

Marketing de relacionamento Contato com clientes ativos Correio, internet e telefone 

Inovadoras 

Advertainment Associação de mensagem com 

entretenimento 

Televisão e evento 

Marketing viral Evidência/destaque da 

mensagem 

Boca a boca 

Buzzmarketing Evidência/destaque da 

mensagem 

Internet 

Fonte: Ogden e Crescitelli (2007, p.35). 

  

Assim fica evidente que as organizações devem ter conhecimento tanto das 

ferramentas de comunicação como dos meios de comunicação para que assim consigam 

transmitir a mensagem desejada de uma forma coerente e adequada. Uma forma de se 

conseguir atingir os seus públicos-alvo criando uma imagem única e consolidada é 

através da comunicação integrada. 

 

 

2.2.2 Comunicação Integrada 

 

A comunicação integrada tem como objetivo criar uma política global da 

empresa com seu público seja ele interno ou externo, fazendo com que todos que 
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trabalhem nela tenham um único foco, assim como, suas estratégias de marketing e de 

comunicação. Angeloni (2010) descreve comunicação integrada como: 

 

Um novo paradigma da comunicação nas organizações, consistindo em um 

esforço conjunto e articulado de estratégias, ações e produtos de 

comunicação institucional, interna e de marketing apoiada pela tecnologia, 

com vista a implantar e consolidar uma imagem única junto aos diversos 

públicos (ANGELONI, 2010, p.63). 

 

A autora complementa descrevendo que, estão inseridas dentro da comunicação 

integrada a comunicação de marketing, comunicação institucional e comunicação 

interna. 

Percebe-se que, segundo a autora, para que uma empresa consiga transmitir uma 

mensagem clara e todos os valores importantes para ela, é necessário integrar as 

comunicações da empresa, com o intuito de passar para seus clientes uma imagem única 

e clara do que a organização realmente é.  

Atualmente com o surgimento de novas tecnologias e uma infinidade de mídias, 

e mesmo as consideradas de massa por natureza como a televisão, já estão segmentadas, 

segundo Ogden e Crescitelli (2007) na televisão por assinatura, por exemplo, é possível 

encontrar canais especializados em esportes, filmes, desenhos, documentários etc. Esta 

segmentação segundo o autor acontece e vários meios de comunicação como o rádio, 

jornal, revista e pontos de mídia externa.  

Desta forma planejar o processo de comunicação esta mais difícil, isto torna 

ainda mais importante para as empresas ter um plano de comunicação. Por isso a 

comunicação integrada de marketing ganha grande importância, Ogden e Crescitelli 

(2007) ressalta esta importância fazendo as seguintes perguntas, o que faz com que você 

escolha uma marca em especial entre tantas outras? Ou talvez o próprio nome da marca? 

Ou ainda, será a posição do produto de tal marca na prateleira? Você pode ter lido o 

nome no jornal ou na televisão? Ou algum amigo indicou tal produto? O autor afirma 

que não existe uma única resposta, ou podem ser muitas outras variáveis que fazem com 

que o consumidor escolha um produto e não o outro, no final é a percepção geral em 

relação a o produto que impele à decisão de compra. Por isso se torna importante a 

integração da comunicação da empresa para passar uma imagem positiva como um 

todo, unindo todo esforço para atingir o consumidor de forma eficaz. 

Por tanto, conhecer exatamente quem são os possíveis alvos da organização e 

como se da o comportamento dos mesmos, se torna uma tarefa importante as ser 
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realizada pelas as empresas. Torna-se pertinente abordar quais os conceitos de 

comportamento do consumidor e as etapas pelas quais passam tais consumidores até a 

decisão de compra.  

 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Para demonstrar a importância dos consumidores e de seus comportamentos na 

vida das empresas é apropriado descrever a ferramenta que tenta entender tais 

consumidores, que é o marketing que segundo Santos e Aurélio (2005, p.2) “tem como 

propósito satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores por meio da produção 

de produtos e serviços”. Levando em conta esta afirmação feita pelos autores fica 

evidente a importância do consumidor.  

 Porém não é tarefa fácil para os profissionais de marketing entender o 

comportamento do consumidor pela complexidade que envolve o ser humano, pois, 

esses consumidores sofrem todo tipo de influencia, que os afeta direta ou indiretamente 

na hora de consumir, influências essas que podem ser segundo Santos; Aurélio (2005) 

aspectos sociais, demográficos, culturais, psicológicos e situacionais. 

 Vamos a alguns conceitos de comportamento do consumidor, segundo 

Schiffman e Kanuk (2000) citado por Santos e Aurélio (2005, p.3): 

 

é o estudo de como os indivíduos tomam decisões de gastar seus recursos 

disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados ao consumo. O 

comportamento do consumidor engloba o estudo de o que compram, por que 

compram, onde compram, como que freqüência compram e com que 

freqüência usam o que compram. 

 

 

 Já Minor e Mowen (2003, p.3) definem comportamento do consumidor como: “o 

estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no 

consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e idéias”.  

 Tendo como base esses conceitos de comportamento do consumidor, será 

abordado agora os processos que tem influência na hora da compra, processos esses 

denominados por Kotler (2006) como processos de decisão de compra. Este processo é 

dividido em seis etapas que são: reconhecimento da necessidade; busca de informação; 

avaliação das alternativas do produto; avaliação das alternativas de compra; decisão de 

compra; comportamento pós-compra. 
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 Para que se tenha um melhor entendimento das etapas do processo de decisão de 

compra, é necessário esclarecer que segundo Santos e Aurélio (2005) existe uma 

diferença no comportamento de compra de determinados produtos, por exemplo, o 

comportamento do consumidor é diferente de quando se compra uma simples pasta de 

dente do que ao se comprar um carro, pois, explicam os autores que alguns produtos 

envolvem uma maior ou menor quantidade de envolvimento e busca de informação. C

 Como busca de informação entende-se a quantidade de tempo e energia que o 

indivíduo dedica ao processo de coleta de dados antes de tomar a decisão, já o 

envolvimento é o grau de envolvimento e cuidado que o consumidor emprega na 

decisão de compra. 

 A primeira etapa do processo de decisão de compras é o reconhecimento da 

necessidade, ou seja, quando o consumidor percebe a diferença entre seu estado atual e 

algum estado desejado, neste momento surge é que o individuo reconhece que existe 

uma necessidade, pode ser necessidade de repor algum item ou uma necessidade 

emocional. Após este reconhecimento surge a etapa de busca de informação onde o 

consumidor irá coletar dados sobres os produtos existes para suprir sua necessidade, 

dependendo do produto essa busca pode ter um alto grau de envolvimento ou não. 

 Avaliação das alternativas do produto, ainda conforme Kotler (2006), se da 

muitas vezes junto com a busca de informações, já que buscando informações sobre o 

produto ideal para suprir a necessidades do individuo, ele acaba por avaliar as 

alternativas existentes sobre cada produto (tipos de marcas, preços, funcionalidades). 

 Após a decisão das alternativas de produto, vêm as alternativas de compra, nesta 

etapa será avaliado pelo consumidor as vantagens e benefícios de todos os meios de 

acesso para a obtenção do produto, ou seja, as opções de onde comprar. 

 Decisão de compra e penúltima etapa do processo de decisão de compra se dão 

quando o consumidor engloba todas as outras etapas e faz sua escolha pelo produto que 

deverá suprir mais adequadamente sua necessidade. Após a efetivação da compra surge 

a ultima etapa do processo que é o comportamento pós-compra, que nada mais é do que 

o estado emocional resultante da compra como, por exemplo, satisfação ou não do 

cliente. 

É pertinente salientar que nem sempre este processo é feito unicamente por um 

indivíduo. Kotler (2006, p.177) afirma que “a família é mais importante organização de 

compra de produtos de consumo na sociedade, e seus membros constituem o grupo de 

referencia primário mais importante. 
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   Cada membro de uma família pode ocupar um ou vários papeis na decisão de 

compra que são segundo Santos e Aurélio (2005, p.40): 

 

Iniciador é o individuo que primeiro sugere a idéia de compra de determinado 

produto;Influenciador é a pessoa cuja opinião ou ponto de vista tem forte 

peso para que se chegue a decisão final;Decisor é a pessoa que determina a 

decisão de compra; Comprador é a pessoa que efetivamente realiza a compra; 

Consumidor é a pessoa que consome ou utiliza o produto Avaliador é o 

indivíduo que julga se o produto é adequado ao uso. 
  

Portanto, relatar a evolução dos consumidores é de extrema relevância, tendo em 

vista que os consumidores atuais se relacionam de maneira diferente com produtos e 

serviços, se comparados consumidores tradicionais. Segundo Souza (2010) existe cinco 

evoluções de consumidores. O autor denomina o primeiro tipo de consumidor de 

Consumidor 1.0 que são os consumidores típicos dos primórdios do comércio em que o 

processo de compra ocorre de maneira direta como feiras ou vendedores viajantes, ou 

seja, existe a dependência do comerciante. 

Consumidor 2.0 quando as opções de compra envolviam lojas de vários 

formatos e as não lojas que são as feiras, ambulantes, telefone. Este tipo de consumidor 

é característico da década de 1990, porém, já possui suas preferências e fidelidade 

disputadas de forma mais intensa. 

Consumidor 3.0 é o neoconsumidor, multicanal e digital. Este consumidor se 

caracteriza pela incorporação dos canais de vendas digitais, com as características que a 

internet possui, faz parte do hábito deste consumidor buscar informações comprar e 

criticar. 

Consumidor 4.0 é o neoconsumidor de segunda geração, que tem em seu 

cotidiano incorporado mais um canal de vendas, relacionamento, pagamento e 

promoção que é o celular. Que tem como primeiros serviços adquiridos os relacionados 

a entretenimento e individualização. 

Já o consumidor 5.0 que é o neoconsumidor de terceira geração condicionado 

pela incorporação da TV digital interativa.  
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Tabela 3: Tipos de consumidores   

 Processo de 

compra 

dependente do 

comerciante. 

Lojas de 

vários 

formatos 

Multicanal e 

digital 

(incorporação de 

canais de vendas 

digitais) 

Celular como 

canal de 

vendas. 

Incorporação 

da TV 

digital 

interativa. 

Consumidor 1.0 x x    
Consumidor 2.0  x    
Consumidor 3.0   x   
Consumidor 4.0   x x  
Consumidor 5.0   x x X 

Fonte: Souza (2010) 

 

Esta evolução faz pensar nas modificações no comportamento do consumidor ao 

longo do tempo, isto mostra como é importante para as empresas conhecerem seus 

consumidores para assim conseguir suprir as necessidades de tais indivíduos. Como é 

notável existe um leque de consumidores, estabelecer um relacionamento duradouro e 

que possa render bons resultados para as organizações é de suma importância, 

Marketing de relacionamento aborda exatamente de que maneira pode se dar esse 

relacionamento entre empresa e cliente e importância de se estabelecer essa relação. 

 

 

2.3.1 Marketing de Relacionamento 

 

As grandes empresas já se deram conta de que para manter seus clientes e 

angariar novos, não basta somente vender produtos de boa qualidade, é necessário 

também, estabelecer um vínculo entre consumidores e a marca da empresa. É nesse 

momento em que se começa a pensar em marketing de relacionamento. 

Entretanto, marketing de relacionamento vai muito além de apenas se relacionar 

com seus clientes, aborda também o relacionamento com todos os públicos com que a 

empresa se envolve, como distribuidores, fornecedores entre outros. O objetivo do 

marketing de relacionamento, segundo Kotler (2006, p. 16) é: 

 
O marketing de relacionamento tem como meta construir relacionamentos de 

longo prazo mutuamente satisfatórios com partes-chave – clientes, 

fornecedores, distribuidores e outros parceiros de marketing – afim de 

conquistar ou manter negócios com eles. Ele constrói ligações econômicas, 

técnicas e sócias entre as partes.  
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Para desenvolver relacionamentos duradouros é necessário entender todas as 

partes com que a empresa negocia, por exemplo, conhecer quais a necessidades de seu 

público-alvo ou então quais os desejos que este público apresenta, e é essa preocupação 

com cada grupo que a empresa se relaciona, que pode gerar uma rede de marketing 

estável, perene e próspera. 

Redes de marketing, conforme Kotler (2006) são formadas pela empresa e 

aqueles que a apóiam (funcionários, agências de propaganda, fornecedores, 

distribuidores, acadêmicos). O autor ainda afirma que hoje em dia a concorrência não se 

dá apenas entre empresas, mas cada vez mais entre redes de marketing. Nesse novo 

cenário, a empresa ganhadora é a que obtiver uma melhor rede. 

Assim, o marketing é considerado vital para a retenção de clientes e para criar 

valor para a marca das empresas. Segundo Helgo (2007), para conseguir atribuir valor 

positivo à marca através do marketing de relacionamento é necessário seguir os 

seguintes passos: 

Responder em tempo real ás dúvidas e reclamações dos clientes, antes 

que venham a ficar insatisfeitos;Concentrar as promoções nos clientes 

com maior perspectiva de serem influenciados por ofertas específicas, 

motivando a decisão de compra;Adaptar todos os aspectos da 

comunicação às necessidades de informação e aos canais preferidos de 

mídia dos clientes, utilizando comunicação personalizada e seleção de 

mídia (HELGO, 2007, p. 278). 

 

Esses passos como afirma o autor, são base para a conquista do cliente, cliente 

esse que tem uma importância impar para qualquer organização atual que se preocupe 

com o relacionamento entre empresa e cliente. 

No marketing de relacionamento, quem detém o poder é o consumidor, pois é 

ele quem definirá as necessidades, os interesses e os desejos. Conforme é descrito: 

  
No marketing de relacionamento tudo começa com o consumidor [...] “Ouvir 

os consumidores têm que ser do interesse de todos”[...]“ os consumidores 

definem uma hierarquia de valores,desejos e necessidades com base em 

dados empíricos, opiniões, referencias obtidas através de propaganda e de 

boca e experiências anteriores com produtos e serviços (MCKENNA, 1997 

apud HELGO, 2007, p. 281).  
 

Tratar o cliente com um indivíduo único, com necessidades e desejos únicos é o 

que vai fazer a diferença no momento em que o cliente for escolher um determinado 

produto e não outro, pois, a empresa que tratar o cliente desta forma, estando presente 

na vida dele, e o ajudando a suprir tais necessidades, certamente vai ser lembrada e 
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conseqüentemente, escolhida. Nesse sentido, Helgo (2007, p. 278) faz uma analogia do 

conceito marketing de relacionamento com alguém querido: 

 

Todos esperam fidelidade de um bom amigo (a), esposo (a) ou colega; 

também é associado às pessoas que entendem nosso problemas e que sempre 

estarão disponíveis para nos ouvir e amparar. A fidelidade pode ser atribuída 

a pessoas, empreendimentos e produtos e é normalmente caracterizada pela 

igualdade e cooperação mútua.  

 

Para se conseguir receber tal confiança e fidelidade do consumidor, é cada vez 

mais utilizada por empresas a personalização das mensagens, dos produtos e de novas 

experiências, que necessariamente devem ser positivas. Kotler (2006) relata que, nos 

dias de hoje, o número de empresas que molda as ofertas, serviços e mensagens 

específicas para clientes individuais, vem crescendo muito. 

O autor também ressalta que, para fazer tal individualização das mensagens e 

produtos, as empresas buscam coletar os dados demográficos, psicológicos, transações 

anteriores de cada cliente e também as preferências por meios de comunicação e 

distribuição de cada cliente, tudo isso para conquistar a fidelidade de cada cliente e 

manter a valorização que o cliente deposita na empresa. 

  Essa individualização de tudo que é direcionado pelas empresas ao seu 

consumidor, se dá hoje, pelo avanço significativo das novas tecnologias, computadores, 

internet, bancos de dados. Entretanto, Kotler (2006) adverte que essa prática de levar 

mensagens individuais e personalizadas não é para qualquer empresa, pois o 

investimento necessário em tecnologias pode superar os benefícios, o autor destaca que 

ela funciona melhor para empresas que possuem uma grande quantidade de informações 

sobre seus clientes. 

 Sendo assim fica claro o quanto é importante para as organizações conhecerem 

profundamente quem realmente são seus consumidores e tentar estabelecer um 

relacionamento positivo com os mesmos, através do marketing de relacionamento, 

visando manter ou criar a imagem desejada pela empresa. 
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3 METODOLOGIA 

  

Para efetuar este projeto foi utilizado o estudo de caso, visando refletir e 

descrever qual o nível de interatividade oferecido pela marca Heineken em seus sites 

oficiais. Segundo Andrade (2007, p. 124), o estudo de caso, ou método monográfico, 

“consiste no estudo de [...] instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de 

obter generalizações”. 

Yin (2005, p. 20) também discorre sobre este método ao aprofundar que: 

“utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para contribuir com o conhecimento 

que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, 

além de ouros fenômenos relacionados”. 

O que justifica a escolha pelo estudo de caso é o desejo de compreender a 

comunicação de uma empresa específica. O autor complementa (YIN, 2005, p. 20): 

  
A clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de compreender 

fenômenos sociais complexos. Em resumo, o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos 

organizacionais e administrativos. 

 

A análise dos dados foi realizada através de pesquisa qualitativa, pois, este tipo 

de pesquisa se encaixa perfeitamente no método escolhido para este trabalho, trazendo a 

possibilidade de se obter dados de forma detalhada, fornecendo aspectos relevantes para 

a análise da interatividade dos sites escolhidos. Na pesquisa qualitativa, segundo Michel 

(2009) existe uma relação entre o objeto de estudo e o pesquisador, fazendo com que ele 

interprete, participe e compreenda o que está sendo estudado. A autora complementa 

afirmando que, na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova através de números, 

mas sim convence com uma análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e 

coerente, pois as interpretações das análises não podem ser feitas de forma quantitativa. 

Neste tipo de pesquisa, as interpretações se dão com o envolvimento do pesquisador e o 

contexto em que está inserido o objeto de estudo. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, pois tem como 

objetivo analisar intenções, conteúdos de uma mensagem, veracidade e propostas de 

uma campanha, entre outros fatores. A análise de conteúdo é definida segundo Michel 

(2009) como um conjunto de técnicas das análises das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
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indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. Roesch (2006) 

complementa afirmando que a análise de conteúdo utiliza uma série de procedimentos 

para levantar inferências válidas a partir de um texto. O autor sugere um roteiro básico 

para realizar a análise de conteúdo como, definir as unidades de análise, definir as 

categorias, com base nas categorias deve-se codificar o texto, apresentar os dados de 

forma criativa e interpretação dos dados.  

Assim, o estudo de caso através de uma pesquisa qualitativa e a analise de 

conteúdo, vão permitir que sejam analisadas as formas de comunicação utilizadas pela 

marca em seus sites, que geram interatividade e de que maneira foi utilizada, e o que faz 

com que a Heineken crie no seu público-alvo uma identificação com a marca. A coleta 

de dados será feita através dos websites das empresas na internet. Os dados coletados 

foram referentes ao ano de 2010.  

 

 

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Informa-se que foram analisados os seguintes sites oficiais da marca Heineken: 

<www.heineken.com.br>, <www.heinekenexperience.com>, <www.heineken.com>, a 

coleta de dado foi feita no mês de Outubro de 2010 e a analise dos conteúdos no mês de 

novembro de 2010. 

 Foram escolhidos estes três sites, pois cada um deles tem uma finalidade, o 

primeiro tem como objetivo levar o internauta para o site de seu país, o segundo 

possibilita ao usuário conhecer a marca da cerveja através em um site com o idioma de 

origem do internauta e, o terceiro tem o intuito de convidar os visitantes a conhecerem a 

fábrica da Heineken na Holanda. O fato de cada site ter uma finalidade diferente foi o 

motivo de estudá-los para verificar que tipo de ferramentas de comunicação cada um 

utiliza para alcançarem seus objetivos e identificar o tipo de interatividade existente em 

cada um. 

 

 

 

  

 

http://www.heineken.com.br/
http://www.heinekenexperience.com/
http://www.heineken.com/
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4 A HEINEKEN 

 

A cerveja Heineken surgiu em 1863 em Amsterdã com a aquisição da cervejaria 

De Hoolberg por um jovem alemão de 22 anos, Gerard A. Heineken
2
. “A busca por 

inovações na produção de cervejas sempre foi um marco na sua história e hoje é uma 

das bebidas do ramo mais consumidas em todo o mundo e tem como característica 

principal ser uma marca que transmite jovialidade, modernidade, qualidade e inovação” 

(BROK; GOMES, 2008 p.10). 

No Brasil, a cervejaria chega na década de 1990 e é, desde então, produzida pela 

Cerveja Brasil (FEMSA) sob licença e supervisão da Heineken Brouwerijen B.V. de 

Amsterdã.  

É válido salientar que no universo das marcas de cerveja, é notável a grande 

competitividade, em termos de comunicação, entre essas marcas, nos meios tradicionais 

de comunicação (TV, rádio, jornal, etc.), mas não é somente nesses meios que a 

comunicação pode fazer a diferença para que empresas, no caso as de cervejas, 

consigam atingir seu consumidores. Um meio de extrema importância nos dias atuais 

para essa comunicação é a internet, mais especificamente os websites, fazendo uma 

integração dos meios de comunicação para uma maior amplitude na transmissão da 

mensagem central da empresa, como afirma Chinem (2010) ao relatar que para as 

empresas transmitirem com harmonia todas as formas de comunicação é necessária a 

integração dos canais de comunicação gerencias e administrativos, sendo assim, fica 

claro a necessidade de se ter sites que venham a transmitir os conteúdos desejados pelas 

organizações, para uma comunicação mais focada com seus públicos. 

 Um dos motivos que justifica a necessidade de web site pelas empresas é que, os 

consumidores hoje em dia buscam manter-se não só informados, mas também em 

contato com os produtos que consomem, podendo criticar, agradecer, contribuir, ou 

seja, interagir. 

A Heineken é uma organização que prima pela comunicação e por esse motivo é 

o objeto de estudo deste trabalho, por tanto, serão analisados três sites da Heineken, o 

site oficial da marca no mundo, no Brasil, o site Heineken experience e o site Heineken 

                                                 
2
 Disponível em: http://www.mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/heineken-terra-verde.html, acesso 

em 10 de novembro de 2010 

 

http://www.mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/heineken-terra-verde.html
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Global com o intuito de verificar que ferramentas eles possuem, e o que elas oferecem 

em termos te interação. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO SITE OFICIAL DA HEINEKEN GLOBAL 

 

 Este site é encontrado no endereço <www.heineken.com> e tem como finalidade 

encaminhar os usuários para os sites oficiais de seus países, além de enviar para o site 

Heineken Experience, demonstração breve de produtos, e encaminhar o internauta para 

redes sócias onde a Heineken está. As cores utilizadas predominantemente são as 

oficiais da marca, que são tons de verde e fundo preto, como é possível observar na 

figura de abertura. 

 

Fgura1: Página inicial do site 

 

Fonte: Disponível em <http://www.heineken.com/home.aspx>  Acesso em 15 de novembro. 

 

No site tem grande destaque a frase “The Heineken Story Explore the Filmes” 

onde o usuário pode escolher algumas combinações de vídeos, em uma espécie de 

roleta, e montar sua própria história a partir de vídeos predeterminados, existe também 

neste site um link que possibilita seguir a marca na rede social Facebook, baixar 

aplicativos da Heineken para o aparelho de celular Iphone assim como, visualizar os 

tipos de produtos oferecidos pela marca. 

 

http://www.heineken.com/
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Figura2 : Story  

 

Fonte: <http://www.heineken.com/global/Heineken/Heineken-Story.aspx> Acesso em 15 de novembro. 

 

Já na parte superior do site o link “WE ARE HEINEKEN” encaminha o 

internauta para o site Heineken Experience, que é o site destinado a convidar o usuário 

para conhecer a fábrica da Heineken na Holanda, neste mesmo link o internauta pode 

encontrar o “HEINEKEN STORY” que foi descrito anteriormente e o link “ENJOY 

RESPONSIBLY” onde existe um vídeo em formato de comédia, passando a mensagem 

de aproveitar a cerveja com responsabilidade. 

 O segundo link no canto superior do site “OUR BEER” demonstra alguns 

aparelhos para servir e gelar a cerveja, também é mostrado neste link os tipos de 

produtos oferecidos pela marca como, cerveja em garrafa, barril ou lata, na figura3 

Demonstração de produtos. 
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Figura 3: Demonstração de produtos 

 

Fonte: <http://www.heineken.com/global/Our-Beer.aspx> Acesso em 15 de novembro. 

 

Outro link existente no site é o “UEFA CHAMPIONS LEAGUE”, este endereço 

leva o usuário a conhecer o campeonato europeu de futebol que é um dos esportes 

patrocinados pela Heineken. Já o link “GREEN ALERT ON IPHONE” é um endereço 

que permite aos usuários do site baixar aplicativos para o aparelho celular Iphone. 

  Contém na parte inferior esquerda do site em grande destaque um endereço que 

convida o internauta a aproveitar a Heineken em uma das redes socias chamada 

Facebook
3
. 

   

 

4.2 DESCRIÇÃO DO WEBSITE OFICIAL DA HEINEKEN NO BRASIL 

  

O website da Heineken encontra-se disponível no endereço 

<www.heineken.com.br> e tem o design, imagens, cores e elementos gráficos que 

remetem as características da marca de cerveja Heineken já descritas anteriormente. 

A homepage tem como figura central um globo com imagens que são links para 

entrar em diferentes endereços eletrônicos, estes mesmos links estão dispostos na parte 

inferior do site, onde o usuário pode acessar, por exemplo, a Rádio Heineken que passa 

noticias da marca e músicas de vários segmentos. Tem destaque também o link 

                                                 
3
 Visualização disponível na figura1. 
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“produtos” e o link “campanhas” que permite ao internauta conhecer toda linha de 

produtos oferecida pela marca, como tipos de cervejas e formatos (1L, lata, barril 5L, 

long neck etc.) e assistir aos vídeos publicitários e campanhas já veiculadas pela marca, 

assim como fazer o downloads e E-cards da marca. Como se pode ver na figura 4 

Abertura Brasil. 

 

Figura 4 Abertura Brasil 

 

Fonte: <http://www.heineken.com.br/> Acesso em 15 de novembro. 

 

Outro fator existente no site é o link “Heineken perto de você”, que possibilita 

aos visitantes do site procurar em um mapa, os locais (bares, restaurantes, boates) em 

que ele possa tomar a cerveja, fornecendo também o endereço e os contados destes 

locais, este endereço eletrônico pode ser acessado através de um “clic” no globo ou em 

um link situado na parte inferior do site, o layout desta pagina pode ser visto na figura 5 

Heineken perto de você.  
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Figura 5 Heineken perto de você 

 

Fonte: <http://www.heineken.com.br/>  Acesso em 15 de novembro. 

 

É possível também através do link “UEFA champions league” que é o 

campeonato europeu de futebol, acessar ao site oficial do torneio, essa ligação se da 

pelo fato de a Heineken ser a principal patrocinadora deste evento.  

Há também na homepage uma ferramenta chamada “HEINEKEN PARTY 

MAKERS”, que tem como função auxiliar aos visitantes do site, que querem dar uma 

festa, a calcular a quantidade de cerveja e gelo necessária para a festa, conforme os 

números de convidados se são homens ou mulheres, local da festa, tipo de comida e 

outros fatores que podem influenciar na quantidade de bebida, auxilia também na 

criação de cartões para a festa e envio direto do site para os emails desejados, em todas 

as partes do site a identidade visual da marca Heineken é sempre mantida, como é 

notável.  
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Figura 6 Party 

 

Fonte: <http://www.heineken.com.br/partymakers/>  Acesso em 15 de novembro. 

 

Por fim o site possui um adereço chamado Info que permite entrar em contato 

com a Heineken, este mesmo espaço também contém termos de uso do site e um 

endereço que aborda o tema sobre as responsabilidades ao beber cerveja e o link 

“ESPAÇO HEINEKEN” que permite aos usuários deixar mensagens para outros 

internautas e, saber curiosidades sobre a marca, história e como é feita a cerveja.  

 

Figura 7 Espaço Heineken 

 

Fonte: <http://www.heineken.com.br/>  Acesso em 15 de novembro. 

Na figura 7 Espaço Heineken, é possível visualizar o layout do endereço 

descrito. 
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4.3 DESCRIÇÃO DO O WEBSITE HEINEKEN EXPERIENCE 

 

Este site esta disponível através do endereço 

<http://www.heinekenexperience.com> e, como os outros sites também é fiel a 

Heineken nos quesitos identidade visual e design. Porém este site tem uma finalidade 

especifica que é passar aos internautas as experiências vividas por pessoas que visitaram 

a fábrica da Heineken na Holanda e promover essa visita. Na fábrica os visitantes 

passam por varias etapas, que vão demonstrando como é feita a cerveja, os processos 

que a cerveja passa até se entrar na garrafa verde da Heineken, para isso elas assistem 

vídeos, degustam cerveja, observam a fabricação por inteiro assim como conhecem a 

história da marca e participam de uma série de processos interativos. 

Como o objetivo do site é promover essa visita, ele tem como parte central dele 

fotos das etapas vividas na fábrica e um link “ENTER THE EXPERIENCE“, como é 

notado na figura 8 Abertura Heineken experience. Por meio dessa ferramenta é possível 

assistir a vídeos curtos das experiências vividas por algumas pessoas durante a visita, 

este mesmo endereço é encontrado na parte superior do site.  

 

Figura 8 Abertura Heineken experience 

 

Fonte: <http://www.heinekenexperience.com/>  Acesso em 16 de novembro. 

  

Também na parte superior existe outra janela “visitor information” que fornece 

aos visitantes do site informações de como, quando e onde acontecem essas visitas.  
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Outro link na parte do superior do site é o “tickets” que da aos usuários a 

possibilidade de comprar os ingressos para visitar a fábrica, esta área do site fornece o 

preço dos ingressos. Por fim o site tem como atrativo o link “wall off fame” que 

possibilita aos usuários assistir a vídeos prontos, estes vídeos são gravações das pessoas 

que já visitaram a fábrica da Heineken, e também o link “MEETING POINT” que é um 

espaço para os internautas que possuem conta no Facebook (rede social) colocar em um 

calendário sua foto, marcando o dia da visita e disponibilizando seu perfil para outros 

usuários, como se pode ver na figura 9.  

 

Figura 9 Meeting Point  

 

Fonte: <http://www.heinekenexperience.com/meetingpoint/#/2010-11-23> Acesso em 16 de novembro. 

  

A descrição dos sites oficiais foi necessária para uma melhor análise da 

interatividade existente nos portais digitais da marca Heineken. 

 

 

4.4 FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA HEINEKEN 

 

4.4.1 Ferramentas e interatividade no site da Heineken Global 

 

 Como foi visto no referencial teórico Souza (2007) classifica os consumidores 

quanto a suas características, sendo assim, as formas de comunicação que a Heineken 

oferece em seus sites, vão atingir necessariamente os consumidores que pertencem aos 
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grupos 3.0, 4.0 e 5.0, pois estes são os indivíduos que tem em suas vidas incluídos os 

canais digitais como fonte de busca de informação e relacionamento digital. 

  No primeiro site, o oficial da Heineken no mundo, foi verificada a existência 

das ferramentas de comunicação como, folhetos e catálogos, marketing digital e de 

relacionamento. 

 Folhetos e catálogos, que tem como objetivo de fornecer informações 

complementares sobre um determinado produto, esta presente neste site no link “OUR 

BEER” onde os usuários podem observar alguns aparelhos que a marca oferece, e os 

tipos de cervejas disponíveis (lata, barril etc.), esta ferramenta se torna importante no 

processo de decisão de compra, pois, Kotler (2006) afirma que neste processo, muitas 

vezes a avaliação dos produtos disponíveis se da juntamente com a busca de 

informações, porém, só é possível ver a imagem do produto e a descrição da melhor 

utilização do mesmo, não existindo a possibilidade de compra através do site, sendo 

assim, baseado nos tipos de interação vistas no referencial teórico e citas por Primo 

(2007), a interação oferecida por esta ferramenta, se classifica com interação reativa, 

pois, o usuário  sofre uma ação de estimulo/resposta, ou seja, ele não pode modificar o 

conteúdo, comentar ou enviar mensagem. 

 Outros link’s que oferecem interação reativa neste mesmo site são seguintes, 

“HEINEKEN STORY” onde o internauta pode construir a historia da marca, a partir de 

uma montagem de vídeos já prontos, porém, não pode mudar o conteúdo dos vídeos.  

Outro link “UEFA CHANPIONS LEAGUE” fornece ao internauta informações sobre o 

campeonato de futebol europeu e a possibilidade de entrar no site oficial do 

campeonato, se classificando assim como interação reativa, conforme Ogden e 

Crescitelli (2007) esta ferramenta é classificada como marketing digital e, a forma como 

estas ferramentas foram utilizadas no site acaba sendo uma experiência para o 

internauta, indo ao encontro do que relata Barichello e Silvia citados por Stasiak sobre a 

comunicação digital, os autores afirmam que a este modelo de comunicação não apenas 

disponibiliza informações como também faz com que estas se tornem a própria experiência, 

é notado isto nestes link’s, pois, eles transmitem informações sobre a marca através da 

montagem dos vídeos e, informações sobre um esporte mundialmente conhecido e 

apreciado. 

  Já os links “JOIN HEINEKEN ON FACEBOOK” e “GREEN ALERT ON 

IPHONE” proporcionam aos internautas interação mutua, pois o primeiro convida os 

usuários a se juntarem a marca em uma rede social, permitindo assim uma troca de 
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mensagens e de informações, ou seja, a interação vai sendo definida durante o processo 

de comunicação, fica evidente nestes dois endereços a convergência de mídias, por 

exemplo, através do site, que é uma mídia, é possível acessar o Faccebook (rede social) 

e interagir diretamente com a Heineken, assim como baixar aplicativos que levam o 

nome da marca, para o celular (outra mídia), é exatamente esta convergência de mídias 

que Jenkins (2009) descreve no referencial teórico e, afirma que nestes casos a interação 

pode acontecer de qualquer maneira. É analisando estes link’s que se percebe a 

existência da ferramenta marketing de relacionamento, pois ao interagir diretamente 

com o consumidor, a marca esta criando um laço de relacionamento com possíveis 

clientes. No segundo link existe a possibilidade do internauta adquirir aplicativos da 

marca para o aparelho de telefone Iphone, se encaixa como interação mutua pelo fato de 

o usuário poder escolher ou não baixar determinado arquivo, tendo o poder de controlar 

o fluxo de informação. 

 

Tabela 4 análise das ferramentas e sua interatividade site global 

Link Ferramentas de 

comunicação 

Interação Reativa Interação mútua 

OUR BEER Folhetos e catálogos  

X 

 

 

HEINEKEN STORY Marketing digital  

X 

 

UEFA 

CHANPIONS 

LEAGUE 

Marketing digital  

X 

 

JOIN HEINEKEN 

ON FACEBOOK 

Marketing de 

relacionamento 

  

X 

GREEN ALERT ON 

IPHONE 

Marketing de 

relacionamento e digital 

  

X 

Fonte: Primo (2007)  

  

Analisando a tabela percebe-se que o tipo de interação mais utilizado neste site é 

a interação reativa. 

 

 

4.4.2 Ferramentas e interatividade no site da Heineken no Brasil 

 

 Neste site foram percebidas ferramentas de comunicação como promoção de 

vendas, ponto de venda, marketing direto, marketing digital, folhetos e catálogos, 

marketing de relacionamento, buzzmarketing e publicidade. 
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 É importante salientar que em alguns links é difícil identificar uma única 

ferramenta ou apenas um tipo de iteratividade existente, como se pode perceber no 

endereço “PRODUTOS” em que existe a demonstração dos produtos e o modo de 

utilização dos mesmos, o que pode ser classificado, segundo Ogden e Crescitelli (2007) 

como promoção de vendas e folhetos e catálogos, neste link também é possível perceber 

dois tipos de interação, pois os produtos têm suas descrições, mas não é encontrado o 

preços de tais produtos, o que denota uma interação reativa ,pois, não se pode comprar o 

produto, porém nesta mesma pagina encontra-se a disposição do internauta a 

possibilidade de se comprar o choop da Heineken, basta clicar em “PEÇA O CHOOP 

HEINEKEN EM SUA CASA” o que leva o visitante para outro site, neste momento é 

notado a interação mutua e identificada a ferramenta ponto de venda.  

 Ao clicar em “HEINEKEN PERTO DE VOCÊ” o usuário tem a possibilidade de 

encontrar em um mapa de sua cidade bares e restaurantes que oferecem a cerveja, é 

fornecido o endereço eletrônico e os contatos de cada lugar aumentando o nível de 

interatividade do site, esta ferramenta facilita ao internauta encontrar a cerveja e 

intensifica as relações existentes entre consumidores e marca, podem se encaixar nesse 

momento as ferramentas marketing de relacionamento, marketing digital e promoção de 

vendas. Ao entrar neste link o consumidor já passou da etapa de busca de informação no 

processo de decisão de compra, ele esta na etapa de alternativas de compra, o que 

segundo Kotler (2006) denota que comprador esta avaliando as vantagens e os 

benefícios de todos os meios de acesso para a obtenção do produto, ou seja, as opções 

de onde comprar, sendo assim, “Heineken perto de você” aumenta a possibilidade de 

compra do produto, pois oferece ao internauta as opções de onde encontrar o objeto 

desejado, o que é exatamente o que ele esta avaliando, e assim, poder considerar os 

lugares que para ele serão de maior benéfico ou possuem um melhor atributo.  

Já no link “HEINEKEN PARTY MAKERS” é possível identificar ferramentas de 

comunicação como promoção de vendas, marketing digital, buzzmarketing e marketing 

direto, pois, promove ao internauta a possibilidade de comprar a cerveja, o que se 

classifica como promoção de vendas, mandar emails diretamente do site com o convite 

feito na página, destacando a marca para os contatos do consumidor, o que se classifica 

como marketing direto e pode funcionar como buzzmarketing, gerando uma comentário 

boca a boca pela internet, neste caso a interação pode ser considerada mutua, pois o 

internauta é receptor e emissor de conteúdos.  
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No link “CAMPANHAS”, foi percebido a utilização da ferramenta de 

comunicação publicidade e o tipo de interação reativa, pois, os visitantes do site podem 

visualizar vídeos publicitários e campanhas já veiculadas pela marca, mas não podem 

modificar o conteúdo. Foi notada a utilização dentro deste site, diversas ferramentas de 

comunicação com o intuito de promover a marca, a união destas ferramentas com um 

único objetivo segundo Angeloni (2010) é característica da comunicação integrada de 

marketing, que tem como conceito articular estratégias de comunicação com o apoio da 

tecnologia visando consolidar uma imagem única junto aos diversos públicos, é 

exatamente esta utilização das ferramentas que se percebe neste site.  

A ferramenta marketing de relacionamento é notada em vários momentos, seja 

mostrando os comerciais da marca, ajudando na construção de uma festa ou indicando 

locais onde se possa encontrar a cerveja. Mas fica evidente a tentativa da Heineken em 

utilizar a ferramenta marketing de relacionamento nos links “ESPAÇO HEINEKEN” e 

“INFO”, no primeiro o internauta pode deixar mensagens para outros internautas, 

conhecer a historia da marca e como é feita a cerveja, no segundo existe a possibilidade 

do usuário mandar qualquer tipo de mensagem para a empresa, outro aspecto que 

evidencia a utilização de tal ferramenta é que através do site é possível ser “amigo” da 

marca nas redes sociais Facebook e seguidor no Twitter, ou seja, existe uma troca de 

informações e um relacionamento, sendo assim, a interação existente nessa ferramenta é 

mutua. Conforme Helgo (2007), para conseguir atribuir valor positivo à marca através 

do marketing de relacionamento é necessário responder em tempo real às duvidas dos 

clientes, concentrar as promoções nos consumidores com a perspectiva de serem 

influenciados por ofertas especificas, adaptar a comunicação aos canais de mídia 

preferidos dos clientes utilizando comunicação personalizada. As redes sociais descritas 

anteriormente possibilitam colocar em prática todos os passos descritos por Helgo, pois, 

através das redes sociais pode se estabelecer um relacionamento direto entre empresa e 

consumidor, responder em tempo real às duvidas existentes e lançar promoções 

diretamente pra tais consumidores, o que demonstra que a Heineken se preocupa e 

busca saber quais os melhores canais para se comunicar com seu público.  
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Tabela 5 – Análise das ferramentas e sua interatividade site Brasil 

 
Link Ferramentas de 

comunicação 

Interação Reativa Interação mutua 

PRODUTOS promoção de vendas e 

folhetos e catálogos 

 

X 

 

PEÇA O CHOOP 

HEINEKEN EM SUA 

CASA 

Ponto de venda   

X 

HEINEKEN PERTO 

DE VOCÊ 

ferramentas marketing 

de relacionamento, 

marketing digital e 

promoção de vendas 

  

X 

HEINEKEN PARTY 

MAKERS 

promoção de vendas, 

marketing digital, 

buzzmarketing e 

marketing direto 

  

X 

CAMPANHAS Publicidade  

X 

 

ESPAÇO HEINEKEN Marketing de 

relacionamento 

  

X 

INFO Marketing de 

relacionamento 

  

X 

FACEBOOK Marketing de 

relacionamento 

  

X 

TWITTER Marketing de 

relacionamento 

  

X 

Fonte: Primo (2007) 

 

 O site Heineken Brasil como a interação mutua a mais evidente em suas 

ferramentas de comunicação, como fica claro ao se observar a tabela 5. 

 

 

4.4.3 Ferramentas e interatividade no site da Heineken Experience  

 

Este site tem como finalidade convidar os internautas a conhecerem a fábrica da 

Heineken na Holanda, as ferramentas de comunicação mais evidentes encontradas neste 

site foram promoção de vendas, ponto de venda, marketing digital e marketing de 

relacionamento. 

 Foi identificada a promoção de vendas e ponto de venda no link “TICKETS” que 

oferece ao preço de 15 euros os ingressos para visitar a fábrica da cerveja, o internauta 

ainda pode escolher a quantidade de ingressos desejados, como o internauta pode 

interferir nos acontecimentos, fica evidente que o tipo de interação que ocorre é mutua. 

 Já marketing digital foi reconhecido nos link’s “EXPERIENCE” E “WALL OF 

FAME”, no primeiro o usuário pode assistir alguns vídeos das etapas que se vive ao 

visitar a fábrica, o segundo mostram os vídeos mais criativos dos visitantes da fábrica. 
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Nos dois endereços é possível classificar a interação como reativa, pois, o internauta é 

somente o receptor da mensagem.  

 Por fim no link “MEETTING POINT” foi possível distinguir como ferramenta de 

comunicação central o marketing de relacionamento, nesta pagina é possível para os 

usuários que possuem conta no Facebook por a disposição seu perfil em um calendário, 

agendando sua visita e entrando em contato com outros visitantes da fábrica. Neste 

momento a interação é considerada mutua.  

 Este site como foi visto anteriormente de o objetivo de convidar o público para 

conhecer a fábrica, para Scroferneker (2004) a tecnologia se faz sempre presente e, 

possibilita através dela a disponibilização de informação, isto é fator que permite o 

contato, aproximação e identificação das organizações com seus públicos. Portanto, este 

site tem grande possibilidade de conseguir atingir seu objetivo, pois, disponibiliza as 

informações de como comprar os ingressos para fazer a visita e as etapas vividas na 

fábrica, a disponibilidade de tais informações pode ser fundamental para a decisão de 

compra, pois, segundo Kotler (2006) busca por informação é o primeiro passo no 

processo de decisão de compra. 

 

Tabela 6 Análise das ferramentas e sua interatividade no site Heineken Experience 

 

Link Ferramentas de 

comunicação 

Interação Reativa Interação mutua 

TICKETS promoção de vendas e 

ponto de venda 

  

X 

EXPERIENCE Marketing digital  

X 

 

WALL OF FAME Marketing digital  

X 

 

MITTING POINT Marketing de 

relacionamento 

  

X 

FACEBOOK Marketing de 

relacionamento 

  

X 

Fonte: Primo (2007) 

 

 Como se pode observar na tabela 6, a interação mutua é a que mais esta presente 

nas ferramentas de comunicação neste site. Por que o modo como as ferramentas foram 

utilizadas, geram interação onde o internauta tem o poder de decidir o que fazer com o 

conteúdo, por exemplo, se compra ou não os ingressos, se entra em contato com a 

Heineken em uma rede social. 
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4.4.4 Classificação quanto à interatividade   

 

Fica evidente a dificuldade de classificar apenas uma ferramenta de 

comunicação utilizada ou então o tipo de interação que existe em uma pagina específica 

de cada site. Entretanto, baseado na analise feita de cada website, pode-se considerar em 

termos de interatividade o site da Heineken no Brasil como o que oferece maior 

interação para os internautas, seguido do site Heineken Esperience e por fim o Heineken 

Global, este resultado concorda com a finalidade dos sites analisados, pois, o site oficial 

da Heineken no mundo tem como finalidade transportar cada usuário para o site oficial 

de seu país, o site Heineken Expericence tem o intuito de convidar os internautas para 

conhecer a fábrica da Heineken e o site do Brasil tem como objetivo fazer com que o 

visitante compreenda exatamente quem é a Heineken e o que ela oferece. 

 Foi considerado o site Heineken no Brasil o mais interativo, pois, este site 

apresenta um maior numero de ferramentas que oferecem interação mútua, ou seja, o 

site da marca no Brasil, mais do que os outros dois analisados, permite que o internauta 

receba e envie conteúdo e interaja de maneira mais profunda com a marca.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos últimos tempos, com o avanço das novas tecnologias, a comunicação vem 

sofrendo uma grande modificação como o aumento da velocidade em que as 

informações são transmitidas, isto modificou muito a maneira de como as empresas se 

comunicam e interagem com seus consumidores. 

Este estudo teve como objetivo principal analisar as ferramentas de comunicação 

utilizadas pela Heineken em seus sites oficiais para gerar interatividade com seus 

consumidores. Outros objetivos desta investigação foram descrever os sites oficiais que 

representam a Heineken em amplitude global e nacional, perceber as ferramentas de 

comunicação que Heineken utiliza para se comunicar com seu público através dos sites 

oficiais e comentar as formas de interação propostas pela marca para se relacionar com 

seus consumidores via sites. 

Foi visto durante o trabalho que as ferramentas de comunicação como marketing 

de relacionamento e marketing digital e promoção de vendas foram as ferramentas mais 

utilizadas nos três sites. Já quanto o quesito interação, no site da Heineken no Brasil, foi 

constatado um maior nível te interatividade, pois, na maioria das ferramentas utilizadas 

o tipo de interação gerada foi mútua. Entretanto foi possível notar que os três sites 

analisados ofereciam tanto ferramentas que geram interação mútua quanto reativa. 

Umas das diferenças notadas entre os sites é que apenas o site Heineken Brasil e 

Experience oferecem ao internauta a possibilidade de compra direta pelo site, ou seja a 

ferramenta ponto de venda. Outro aspecto relevante neste trabalho é o fato de que a 

ferramenta mais utilizada para gerar interação é o marketing de relacionamento, como, 

por exemplo, as redes sócias.  

Durante este estudo abordamos e destacamos os pontos que mostram as 

mudanças na comunicação com o avanço tecnológico, os surgimentos da era da 

convergência, em que varias mídias se encontram em um único aparelho. Foi 

evidenciada também a importância e a grande modificação que o surgimento da internet 

trouxe para a área da comunicação. Outro aspecto abordado foi a evolução da internet e 

dos consumidores em geral, o que teve grande importância para este estudo. 

 Para fazer a análise, foi feito um estudo de caso, pesquisa qualitativa e análise de 

conteúdo de cada site escolhido. Na primeira etapa da análise foi feita a descrição 

detalhada de cada site, relatando o conteúdo de cada link descrevendo suas funções e 
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objetivos, posteriormente foi identificada as ferramentas de comunicação utilizadas em 

cada link das páginas, classificando-as como tradicionais, complementares e inovadoras. 

Simultaneamente com a identificação das ferramentas, foi feita a classificação da 

interação existente em cada uma delas, tais ferramentas podiam ter a interação 

classificada com reativa ou mutua. Para uma possível comparação, foram elaboradas 

tabelas com todos os dados colhidos durante a análise, para então fazer uma comparação 

entre os sites em termos de interatividade. 

 É valido ressaltar que este estudo trouxe a possibilidade de analisar uma empresa 

renomada no mundo inteiro e, por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da 

faculdade. 

 Por fim, durante a análise podemos verificar que ferramentas os sites Heineken 

mundo, Heineken Brasil e Heineken Experience utilizam para se relacionar com o 

público de cada site, classificando o site Heineken Brasil como o que oferece um maior 

grau de interatividade.  
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