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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo de pesquisa compreender como as 

principais marcas de cerveja nacionais utilizam suas fanpages no site de rede social 

Facebook. Para chegar a este objetivo coletou-se uma amostra de cinco posts de cada 

uma das três marcas de cerveja mais curtidas no Facebook. A análise do presente 

trabalho teve duração de seis dias, tendo início no dia 12 de Setembro de 2013 e término 

no dia 17 do mesmo mês. Para desenvolver esse trabalho, o material coletado foi 

submetido a uma análise onde buscou-se identificar as potencialidades que as fanpages 

agregam à uma marca. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Redes sociais; Publicidade e propaganda; Facebook; 

Marcas; Cerveja.  

 

ABSTRACT 

 

The present work is research problem analyze how the major national beer brands use 

their fanpages on social networking site Facebook. To reach a particular goal was 

collected a sample of five posts for each of the three brands of beer more tanned on 

Facebook. The analysis of this study lasted for six days, beginning on September 12, 

2013 and ending on the 17th of the same month. To conduct this work, the material was 

subjected to an analysis in which we sought to identify the potential that fanpages to 

aggregate a brand. 

 
 

Keywords: Communication, Advertising, Facebook, Brand; Beer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vivenciamos um momento no qual o mercado está cada vez mais 

competitivo e acirrado, torna-se cada vez mais difícil distinguirmos um produto de 

outro, pois a semelhança entre estes é cada vez maior. As tecnologias digitais de 

informação e de comunicação trouxeram consigo outros espaços sociais e outros modos 

de interação entre as pessoas e marcas. 

O amadurecimento e a democratização da internet, através do desenvolvimento 

de um novo contexto tecnológico, aliado ao contato com as diversas plataformas 

midiáticas, tornou o acesso à informação mais simples. A procura por determinados 

produtos, anteriormente a esta democratização, era feita exclusivamente por meios 

físicos, tornando o acesso limitado por uma série de fatores que poderiam dificultar a 

presença do consumidor naquele determinado espaço. 

 A partir dessas tecnologias digitais de informação e comunicação, questões 

como a interatividade ganharam o cotidiano das pessoas, tornando-se essenciais para a 

realização das mais diversas atividades, transformando assim a forma de relacionamento 

entre consumidores e marca. Segundo Correa (2006), a questão da rapidez em um 

sistema on-line tem importância, pois a instantaneidade com que as informações são 

transmitidas dentro de um determinado meio transforma indivíduos de espectadores a 

participantes e produtores da informação. Ou seja, ele produz e consome aquilo que 

julga interessante conforme seu conhecimento e facilidade de acesso: 

 

A ligação entre homem e máquina estende-se conforme a utilização das 

novas tecnologias e está modificando e redefinindo a experiência humana, 

ao gerar novas relações a partir de “redes” de comunicação processadas 

pelos computadores. Para que a relação homem-máquina ocorra, necessita-

se do uso de interface e da interatividade (CORREA, 2006, p. 30). 

 

Assim, entende-se que o desenvolvimento dessa tecnologia cada vez mais veloz 

e a facilidade do acesso à internet interferem na relação comunicacional vigente até 

então, onde a transmissão de uma informação era realizada unilateralmente. 

Segundo Vaz (2008), consumidores reúnem-se e se encontram em sites como 

Facebook e Twitter (além de centenas de outras redes segmentadas), conversando, 

compartilhando e trocando informações, influenciando e sendo influenciados, 
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pesquisando produtos, pedindo opiniões e querendo saber sobre as empresas, 

fabricantes e lojistas, produtos e serviços. Cada vez mais as redes sociais terão um papel 

decisivo na vida cotidiana e influenciará as decisões dos indivíduos, especialmente no 

que guarda relação com seus hábitos de consumo, ainda segundo o autor. 

As empresas, além de preocupar-se com seu posicionamento no mercado em 

geral, em como apresentar seus produtos, que preços eles devem ter e qual o marketing 

adequado, agora precisam se preocupar com qual a imagem querem ser identificados 

pelos consumidores, pois estes estão mais integrados em redes e buscam cada vez mais 

informações sobre produtos antes da compra. Mais do que isso, essa preocupação não 

pode ser passiva, mas ativa, as empresas precisam empregar os recursos disponíveis 

para compreender, rastrear, mensurar e interagir com as redes sociais, propondo seu 

valor e recebendo atenção de seus potenciais consumidores, na busca por gerar mais 

venda. 

Atualmente, diversas marcas estão buscando a integração nas mais variadas 

plataformas e mídias. Assim, o problema de pesquisa deste trabalho é compreender 

como é efetuada a comunicação das empresas no site da rede social Facebook.  

Sendo assim, a questão que norteou o trabalho foi descobrir como as marcas de 

cerveja nacionais utilizam suas fanpages no site de rede social Facebook. Para tal, foi 

definido como objetivo geral do trabalho descrever a forma como as principais marcas 

de cerveja no Brasil administram a comunicação de suas fanpages do Facebook.  

Portanto este trabalho justifica-se pela importância e variedade da utilização das 

redes sociais pelas empresas e pelo fato de não bastar a elas estarem tão somente 

presentes nesses meios, mas sim interagindo constantemente com o seu público. Além 

disso, justificam-se pelo interesse pessoal do autor pelas marcas, que se destacam e são 

referências no seu ramo. 

Para a publicidade a importância deste estudo é de entender como está ocorrendo 

a adaptação das marcas a um cenário ao qual o consumidor está inserido. O 

estreitamento da relação com o novo consumidor, um público mais jovem e mais 

desapegado, torna a rede social importante no processo de escolha de marca. 

 O trabalho pretende colaborar com a formação de conhecimento, a respeito do 

relacionamento de marcas de cerveja Brahma, Skol e Antarctica com seus consumidores 

no site de rede social Facebook, entendendo como o conceito da campanha, veiculada 

em outros meios de comunicação é transformada e inserida, no Facebook. 
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Dessa forma, o trabalho está dividido em cinco capítulos, além da presente 

introdução e das considerações finais: Marcas, Redes sociais, Metodologia, Fanpage 

das cervejas e Comentários sobre as fanpages. 

 O primeiro capitulo apresenta a importância na criação e manutenção de uma 

marca forte e consolidada, buscando embasamento teórico a partir de alguns autores 

como principalmente Kotler (2006), Pinho (2001) e Aaker (1998). Já o capitulo que 

segue é abordado o surgimento do estudo de redes sociais, bem como o seu conceito e 

utilização do site de rede social Facebook com base em alguns autores como Recuero 

(2009), Santaella e Lemos (2010) e Telles (2011). 

Na sequencia, o terceiro capitulo refere-se à metodologia utilizada para a 

realização do presente trabalho, tendo autores como base de conteúdo para a 

metodologia de análise de conteúdo, autores como Gil (2009), Johnson (2010), Mattar 

(2005) e Michel (2009). 

No quarto capitulo, é apresentada a análise do conteúdo coletado nas fanpages 

das cervejas selecionadas, bem como seus resultados. Fato este que resultou numa 

reflexão no quinto capítulo, sendo realizado um resgate da teoria com a análise do 

objeto de estudo de forma mais especifica, sendo apresentados alguns pontos positivos e 

negativos no processo comunicacional das marcas no site Facebook. 
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2 MARCA 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as fanpages das marcas de 

cerveja Skol, Brahma e Antarctica, porém, primeiramente precisamos entender os 

conceitos de marca, estes que serão abordadas principalmente na visão do marketing, a 

fim de um embasamento teórico simples para compreensão do presente estudo. 

A marca tem como principal característica identificar e diferenciar determinada 

empresa de seus concorrentes. Ela tem como propósito que seus consumidores possam 

conhecer a identidade e qualidade daquilo que vierem a consumir. “Marca é um nome, 

termo, símbolo, desenho – ou uma combinação desses elementos – que deve identificar 

os bens ou serviços de uma empresa ou um grupo de empresas e diferencia-los dos da 

concorrência” (KOTLER, 2000, p.426). A criação de uma marca pode gerar 

diferenciação e vantagem competitiva à empresa, diminuindo, os riscos de um possível 

insucesso e assim gerando credibilidade aos consumidores (KAPFERER, 2003, p.43). 

Na visão do marketing, definida por Kotler (2000), a marca tem em sua essência 

uma promessa de oferecer um conjunto de atributos e benefícios aos que dela usufruem. 

Ainda para Kotler (2000), os significados mais permanentes de uma marca são seus 

valores, cultura e sua personalidade, sendo estas definidoras de sua essência.  

Contudo, a criação de uma marca exige um processo. Segundo Pinho (2001), 

devem ser definidas quatro etapas para seu desenvolvimento: definição de uma 

estratégia, a determinação de temas de criação, a geração de nome e a seleção final. 

Esse conjunto de valores é ligado ao conceito de Brand Equity, influenciando assim 

para a diferenciação de outras marcas similares. Dessa forma, ao comprar um produto o 

consumidor não adquire apenas um bem físico, mas sim um conjunto de valores e 

atributos referentes à marca. 

Kotler (2006) entende que Brand Equity é uma espécie de valor agregado 

atribuído ao produto e/ou serviço, que representa valor psicológico. Trabalha não 

somente com o patrimônio físico, mas com o valor de marca, quanto à qualidade de 

serviços de seus fornecedores, colaboradores, distribuidores e tudo relacionado à marca. 

Cabe destacar uma citação de Aaker (1998) “Brand Equity é um conjunto de ativos e 

passivos ligados a uma marca, seu nome e símbolo, que adiciona ou subtrai o valor 

fornecido pelo seu produto ou serviço a uma empresa e/ou para os consumidores dela.” 

(AAKER, 1998, p.16).  

  Segundo Viegas (2009), o valor de uma marca está diretamente relacionado à 

sua capacidade de ganhar espaço positivo na mente do consumidor, ou seja, do 
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posicionamento adotado por ela, gerando sucesso e longevidade de marca, e 

principalmente seu diferencial em relação à concorrência. 

Posicionamento é o modo como ocorre a diferenciação na mente do público, ou 

seja, posicionamento não depende do que ela faz com o produto, mas sim qual é a 

percepção do consumidor em relação a ele (RIES e TROUT, 2002). Assim, o 

posicionamento deve trazer as vantagens de uma marca em relação a sua concorrência 

para persuadir o consumidor final a adquiri-la. As vantagens devem ser destacadas 

através da comunicação, cujos profissionais são responsáveis por planejar e apresentar 

um posicionamento que traga resultados positivos. 

Além disso, o posicionamento deve ser atualizado e atraente, gerando boa 

receptividade pelo público-alvo, para que assim a marca ultrapasse a seleção que ocorre 

na mente do consumidor. 

 

A mente, como uma defesa contra o volume da atual comunicação, faz uma 

triagem e rejeita grande parte das informações que lhe são oferecidas. Em 

geral, a mente aceita somente aquilo que se enquadra previamente com um 

conhecimento ou uma experiência anterior (RIES e TROUT, 2002 p. 6). 

 

 

Portanto, cabe salientar que um posicionamento não dura para sempre, devendo 

ser constantemente atualizado, pois segundo Kotler (2006), todas as questões 

envolvendo mercado estão sujeitas a mudanças e não é diferente com o posicionamento. 

Assim, é necessário que traga consigo algum significado que seja importante para o 

usuário final. Logo, o posicionamento deve trazer à mente do consumidor a 

diferenciação pelos seus atributos ou benefícios, destacando-se perante a concorrência, 

como salienta Kotler (2006), devendo influenciar na decisão de compra do consumidor 

apresentando relevância, distinção e gerando credibilidade ao produto ou serviço.  

Entretanto, segundo Kotler (2006) o desejo de construção de laços sociais é 

inerente ao ser humano tanto por afinidades quanto por necessidades. Daí a importância 

de uma marca estar presente no dia a dia e nas redes sociais dos consumidores, tanto no 

meio físico como no digital, fortalecendo assim estes laços sociais.  

 

2.1 Criação de peças publicitárias 

 

  Ao pensar nos possíveis sentidos de um discurso publicitário, não se pode 

desconsiderar a ideologia presente, que contribui para a formação de seus efeitos de 
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sentido. Conforme Orlandi há sempre um “traço ideológico” presente nos discursos, 

portanto, pode-se partir do princípio de que os sentidos do que um sujeito diz são 

sempre determinados ideologicamente. Ilustrando esta questão, a autora ainda afirma 

que “o estudo do discurso explicita a maneira como linguagem e ideologia se articulam, 

se afetam em sua relação recíproca”. (2012, p.43) 

 Além da ideologia, Carrascoza (1999, p.17) destaca que o discurso procede de 

alguém para convencer ou persuadir em maior ou menor grau outro alguém. Pode-se 

destacar a diferença no discurso publicitário entre convencer e persuadir. Segundo 

Carrascoza (1999, p.17) um discurso, quando tem finalidade de convencer, “é dirigido à 

razão por meio de raciocínio lógico e provas subjetivas, podendo atingir um “auditório” 

universal”. Quando este discurso tem por finalidade persuadir, ele possui “caráter mais 

ideológico, subjetivo e intemporal: busca atingir a vontade e o sentimento do 

interlocutor por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis, visando obter a sua 

adesão, dirigindo-se assim mais para um ‘auditório particular’”.   

A publicidade, de acordo com o autor é “um exemplo notável de discurso 

persuasivo”, pois chama a atenção do público para destacar as qualidades de um produto 

ou serviço ou, em caso de campanhas corporativas, de uma marca. Seu objetivo não é 

apenas informar, mas conforme o autor, “informar e persuadir, o que não é prerrogativa 

exclusivamente sua”. Portanto, se em tudo o que é falado ou escrito visa-se convencer 

ou persuadir, e nenhum emissor espera que sua mensagem seja perdida no vazio, 

Carrascoza afirma que “qualquer peça publicitária intenta alcançar um alto grau de 

persuasão, uma vez que idealmente deve desencadear uma ação, o ato de consumo, 

ainda que num futuro impreciso”. 

Para atingirmos este grau de persuasão, o discurso publicitário se dá por meio de 

inúmeros canais de comunicação com o público através de peças publicitárias. Estas, 

segundo Figueiredo (2006), necessitam gerar “uma afirmação que desejamos fixar na 

mente do consumidor”, pois com a grande competição pela sua atenção, torna-se 

necessário descobrir uma maneira de penetrar na mente e destacar-se acima do 

emaranhado de mensagens concorrentes. Ainda, segundo o autor, “esta forma mágica de 

fazer a mensagem aflorar” é chamado de conceito criativo e depende de uma fonte 

inesgotável e sempre renovada de modos de falar interessantes, instigantes, chocantes, 

engraçados.  

Importante notar que texto e imagem, em uma mesma mensagem, 

complementam-se, criando um significado ou conjunto de significados que deriva da 
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união entre os dois. Segundo Figueiredo (2006), cada um usa de suas características 

próprias para comunicar um mesmo conteúdo em níveis diferentes: o texto é específico 

e a imagem é ambígua. Assim, quando se analisa um objeto de comunicação que 

contenha simultaneamente texto e imagem, é importante levar em conta que os dois 

elementos agem complementarmente, sendo que o mais comum, em anúncios 

publicitários impressos, é encontrar uma imagem que convide à leitura do texto, que dá 

a interpretação correta para a primeira.  

  No processo de criação de anúncio publicitário, a diagramação torna-se essencial 

pois, segundo Figueiredo (2006, p.5), “não apenas a palavra, as ilustrações e as imagens 

têm sentido em um anuncio, mas toda a disposição das informações na página possui 

algum significado”. Segundo o autor, uma das razões pelas quais as marcas assinam os 

anúncios no pé da página, é a ideia de que os olhos fazem um caminho “costumeiro” 

pela página na hora da leitura. Vestergaard e Schroder ainda ressaltam: 

 

É natural, entre nós, de origem cultural judaico-cristã ocidental, que 

desde cedo aprendemos que uma pagina se lê da esquerda para a 

direita e de cima para baixo (ocorre o oposto no Japão por exemplo), 

achar que o olhar do observador vai naturalmente partir do topo da 

página e descer ao pé ou que ele fará uma leitura diagonal do canto 

superior esquerdo ao canto inferior direito. (VESTERGAARD E 

SCHRODER, 2004 apud FIGUEIREDO, 2006, p.8).  

 

  

Um conceito utilizado em anúncios, segundo Figueiredo (2006), é o da imagem 

sangrada. Este termo é designado a imagens impressas até a marca de corte de papel, 

ocupando todo o espaço do anuncio com imagem. Em oposição à imagem sangrada, há 

a possibilidade de ser criados boxes (caixas) nos quais as imagens ficam retidas, sendo 

esta ‘uma diagramação mais contida, que tende a transmitir uma imagem mais 

conservadora da empresa’. (FIGUEIREDO, 2006, p.9). 

Para chamar a atenção do consumidor, em seu primeiro contato com o anúncio, 

utiliza-se o título ou chamada. São geralmente formados por frases curtas com grande 

impacto, para fisgar a atenção do leitor. Tão importante quanto o título, “a imagem 

estabelece uma relação com ele e propõe uma ideia ao observador” (FIGUEIREDO, 

2006, p.15). Esta relação pode, segundo o autor, ser definida em três tipos, a primeira 

1+1=1, é a mais simples de todas, quando “a imagem apresenta a mesma mensagem 

trazida pelo título”. Este tipo de relação costuma ser utilizada em anúncios voltados ao 

segmento populacional com menor nível cultural. O segundo formato, 1+1=2, segundo 
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o autor “é o mais comum na publicidade”, pois neste caso a imagem completa o título. 

O terceiro e último formato, chamado '1+1=3', o autor define como o "processo criativo 

de composição de múltiplas ideias" (FIGUEIREDO, 2006, p.18). Isto ocorre quando 

analisados o texto e a imagem, transmitem mensagens diferentes e independentes entre 

si, mas que, quando analisados em conjunto geram uma terceira ideia. Sendo este 

formato, segundo o autor, utilizado nas campanhas publicitárias de alto nível. 

Assim, torna-se importante entender que existem diversas formas e 

possibilidades de trabalhar uma imagem publicitária, para ganhar destaque na atenção 

do consumidor. Porém, além de um trabalho bem elaborado em direção de arte, a 

escolha dos meios de veiculação tem grande importância na eficácia dos objetivos 

propostos.  
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3 REDES SOCIAIS 

 

   A sociedade está inserida atualmente em um ambiente onde a comunicação é em 

grande parte mediada pelo computador, proporcionando comunicação e informação de 

maneira instantânea. Com a comunicação mediada por computador, ampliam-se as 

possibilidades de novas conexões, uma vez que a barreira geográfica torna-se 

inexistente. As redes sociais no entanto, podem ser manifestadas, mantidas ou criadas 

também na internet. Porém, são anteriores a ela. Recuero (2009) afirma que essa 

comunicação, além de permitir aos indivíduos comunicar-se, amplificou a capacidade 

de conexão permitindo que redes sociais tradicionais se tornassem virtuais e invadissem 

a internet. 

   A tecnologia vem se modificando e atualizando todos os dias. Desde a internet, o 

dia a dia da sociedade sofreu grandes mudanças, como a possibilidade de expressão e 

sociabilização através de ferramentas de comunicação mediadas pelo computador. 

Segundo Recuero, essas ferramentas proporcionam que atores possam construir um 

perfil, interagir e comunicar com outros atores. Comunicação esta que deixa rastros que 

permitem a identificação dos padrões de suas conexões e a visualização de suas redes 

sociais através desses rastros. 

Portanto, pode-se destacar a definição de rede segundo Wasserman e Faust 

(1994), citado por Recuero (2009 p.27): “Uma rede social é definida como um conjunto 

de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais)". Não é possível isolar os atores sociais e nem 

suas conexões pois, segundo Recuero (2009), o foco da abordagem de rede está na 

estrutura social, em que são observados os padrões de conexão de um grupo social, a 

partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. 

Podemos compreender, com base em Recuero (2009), que o estudo de redes 

sociais na internet foca o problema de como surgem e de quais tipos são as estruturas 

sociais. Também destaca, como são compostas através da comunicação por meio do 

computador e como são capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que 

impactam essas estruturas. No entanto é preciso, além do estudo de rede, estudar seus 

elementos e seus processos dinâmicos.   

Alguns elementos característicos das redes sociais na internet servem de base 

para que a rede e as informações a respeito dela sejam apreendidas. Segundo Recuero 

(2009) esses elementos, no entanto, não são imediatamente discerníveis. No âmbito da 
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comunicação mediada pelo computador e do ciberespaço, deve-se analisar qual o papel 

de um ator social na internet e suas conexões online. Os atores podem ser diversos. 

Moraes destaca: 

 

Redes são fluxos, circulações, movimentos, alianças que nada tem a ver com 

entidades fixas. Uma rede de atores não é redutível a um único ator nem a 

uma rede; ela é composta de séries heterogêneas de elementos animados e 

inanimados, conectados e agenciados (MORAES, 2004 in SANTAELLA e 

LEMOS, 2010, p.32). 

 

 

A partir dessa reflexão, podemos compreender que ator refere-se às pessoas 

envolvidas na rede, sendo estes os primeiros elementos da rede social, representados 

pelos nós, atuando através da interação e da constituição de laços sociais, modulando as 

estruturas sociais. Quando se trabalha com redes sociais na internet, os atores não são 

imediatamente discerníveis, pelo fato do distanciamento entre os envolvidos na 

interação social, principal característica da comunicação mediada por computador. 

Recuero acrescenta: 

 

Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por um fotolog, por 

um twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo assim, essas 

ferramentas podem apresentar um único nó (como um weblog, por exemplo), 

que é mantido por vários atores (um grupo de autores do mesmo blog 

coletivo) (RECUERO, 2009, p.25). 

 

 

Assim, entende-se que enquanto os atores representam os nós da rede, as 

conexões em uma rede social, segundo Recuero, são constituídas dos laços sociais, que 

por sua vez, são formados através da interação social entre os atores. A variação das 

conexões alteram as estruturas dos grupos de redes sociais. 

 As conexões, por sua vez, são representadas pela relação entre os atores, é a 

linha que liga um nó ao outro, refletindo em um relacionamento social. Conforme cita 

Recuero (2009) a ideia de relação social é independente do seu conteúdo. O conteúdo de 

uma ou de varias interações apenas auxilia a definir o tipo de relação social que existe 

entre dois interagentes. 

 A autora destaca que as interações sociais entre estes atores formam laços 

sociais, que por sua vez constituem as conexões de uma rede social. “Essa interação, na 

internet, é percebidas graças à possibilidade de manter os rastros sociais dos indivíduos, 

que permanecem ali. Um comentário em um blog por exemplo, permanece ali até que 
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alguém o delete” (RECUERO, 2009, p.30). Dessa forma a interação permanece no 

ciberespaço, permitindo assim que se percebam as trocas sociais mesmo em espaço e 

tempo distantes de onde foram realizadas.  

 Entretanto, é importante ressaltar que o senso comum compreende o termo redes 

sociais como uma coisa só, no sentido geral, porém são duas possíveis interpretações 

para a expressão. Uma primeira ideia refere-se as “comunidades virtuais”, os chamados 

sites de redes sociais, interpretação esta que será utilizada neste estudo, os quais são 

desenvolvidos no ambiente tecnológico. A segunda interpretação faz menção ao espaço 

público comum aos atores onde são trocadas experiências de redes sociais constituídas 

pelas relações que utilizam a internet.  

 

3.1 Facebook 

 

Segundo Recuero (2009), o site Facebook está entre as redes sociais com maior 

evidência e destaque na atualidade. O site de rede social Facebook foi lançado em 2004, 

pelo estudante americano Mark Zuckerberg enquanto o mesmo era aluno da 

universidade americana de Harvard. A rede social tinha como objetivo criar um sistema 

onde os alunos recém saídos do colegial pudessem interagir com os ingressantes na 

faculdade. Com apenas 24h no ar, o site teve em torno de 12.500 inscritos e em dois 

anos estava em mais de 25 mil universidades ao redor do mundo (TELLES, 2011). 

O site teve como propósito inicial desenvolver uma rede de contatos, 

funcionando através de perfis e comunidades, onde os integrantes tivessem em comum 

o fato de estarem passando por uma fase e transição em suas vidas, estarem saindo da 

escola e chegando à universidade.  Para fazer parte da rede seria necessário ser membro 

de alguma instituição de ensino. Primeiramente o Facebook era voltado apenas para 

alunos de Harvard, porém um ano após já estava aberto para escolas secundárias, sendo 

assim percebido como mais privado do que outros sites de redes sociais. 

A partir de 2006, no entanto, o sistema passou a ser utilizado por qualquer 

pessoa, bastando que essa criasse uma conta de acesso através de endereço de e-mail. 

Atualmente, o Facebook ganhou caráter mercadológico, uma vez que empresas das mais 

diversas aéreas passaram a criar perfis, a fim de estabelecer um canal direto com seu 

target.  Hoje o Facebook é o maior site de rede social do mundo e vem crescendo cada 

vez mais (TELLES,2011). 
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No sistema, o usuário tem a possibilidade de acrescentar ao seu perfil aplicativos 

como jogos e diversas ferramentas, além de ter a opção de criá-los, podendo assim 

personalizar ainda mais a sua página. As atualizações e informações inseridas pelos 

amigos ficam disponíveis na pagina do usuário, que esta em constante atualização. 

Através da página inicial é possível interagir com seus amigos sem que seja necessário 

acessar o perfil dos mesmos, apenas informando se gostou de algum conteúdo postado 

pelos mesmos através do botão “curtir” ou reproduzir as informações através do botão 

“compartilhar”. No Facebook ainda há a possibilidade de saber se houve qualquer tipo 

de interação com seu perfil, através de ícones com links, informando quando há alguma 

mensagem, alguém interagido em sua página ou até mesmo quando alguém quer se 

tornar seu amigo, tudo isso sem a necessidade de sair de sua página inicial. 

Além da criação de perfis por usuários, a rede também disponibiliza para 

organizações, a possibilidade da criação de uma fanpage, permitindo assim a interação 

pelos usuários com suas marcas favoritas, através do botão “curtir” na pagina da marca, 

indicando que há interesse pelo usuário de atualização das informações da mesma, 

passando a receber conteúdo postado por estas.  

Atualmente o Facebook possui mais de um bilhão de usuários, com início de 

suas instalações físicas no Brasil no ano de 2011. A rede já aumentou em 458% no 

número de usuários no Brasil nos últimos dois anos, passando de 12 milhões para os 

atuais 67 milhões segundo o vice presidente do Facebook na América Latina Alexandre 

Hohagen.
1
  

 

 

 

 

  

                                                      
1
 Disponível em: <http://www.diariodonordeste.globo.com>  acessado em: 27  Mai. 2013 



21 

 

4 METODOLOGIA 

 

Visando alcançar o objetivo geral proposto, de analisar a dinâmica das marcas de 

cerveja na rede social Facebook e posteriormente descrevê-las, essa pesquisa pode ser 

considerada de nível exploratório, que segundo Gil (2009, p41), tem como principal 

objetivo “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou constituir hipóteses”. A pesquisa de cunho exploratório tem como 

característica ser bastante flexível, logo determinar aquilo que deve conter no conteúdo 

do estudo fica a critério do autor por não haver uma única maneira de se desenvolver. 

Assim, entende-se que o objetivo do relatório é apresentar de maneira transparente 

aquilo que se constatou na pesquisa, buscando ser conciso e esclarecedor, para que 

possa ser entendido e estudado. 

Quando a coleta de dados é realizada no ambiente digital por intermédio do 

computador, entende-se que esta deve seguir etapas específicas, mencionado segundo 

Johnson no trecho a seguir: 

 

O estágio empírico da pesquisa mediada por computador envolve as etapas 

de coleta, tratamento e analise de dados à luz da pergunta central e das 

perguntas derivadas da pesquisa. É o estagio em que um ou mais espaços on-

line (portais, websites, blogs, microblogs, listas de discussão) tornam-se o 

“campo” a ser estudado por meio de métodos específicos de coleta de dados. 

Esses dados serão tratados e analisados dentro de um quadro analítico-

conceitual para responder às perguntas formuladas (JOHNSON, 2010 p59). 

 

 

Para Gil (2002), quando o universo da pesquisa é muito abrangente, é natural 

que se trabalhe com uma amostragem do todo, que pode ser selecionada de várias 

formas. A fim de compreender o universo da análise será formado um corpus de 

amostra não probabilística intencional que, segundo Mattar (2005) é aquela na qual não 

se conhece a probabilidade de cada elemento fazer parte da amostra e o pesquisador 

escolhe por critérios próprios quais são estes elementos.   

 Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Esta que é considerada a 

ideal para os resultados que se desejam atingir, os quais necessitam da interpretação e 

participação do investigador, como diz Michel (2009, p. 36) ao afirmar que “a pesquisa 

qualitativa considera que há uma relação dinâmica, particular, contextual e temporal 

entre o pesquisador e o objeto de estudo”.   
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 A análise iniciou-se com uma pesquisa geral nas fanpages de cerveja do 

Facebook, onde analisou-se quais eram as marcas com os maiores números de curtidas 

(TABELA 1) e consequentemente mais acessadas pelos usuários da rede. 

 

  

Cervejas 

Curtidas da 

fanpage 

Skol 12.483.837 

Brahma 3.461.396 

Antarctica 3.123.027 

Itaipava 940.747 

Kaiser 807.989 

Polar 238.068 

 

Tabela 1 - Números de curtidas na fanpage
2
 das marcas de cerveja. 

 

 

Após a verificação do número total de curtidas nas fanpages das principais 

marcas de cervejas atuantes no mercado brasileiro, definiu-se como base de pesquisa as 

três marcas com maiores números de seguidores. 

Seguindo com o estudo, verificou-se necessário no presente trabalho analisar as 

fanpages das marcas Skol, Antarctica e Brahma. A análise teve seu inicio no fim dia 12 

de Setembro de 2013 e teve seu encerramento no dia 17 de Setembro de 2013, 

totalizando seis dias de acessos diários nas três fanpages das marcas de cervejas. 

Durante os seis dias de coleta de dados, foram analisadas todas as postagens, de ambas 

as marcas, e salvas em arquivos para análise e posteriormente classificação.  

Os posts salvos foram separados e catalogados individualmente de acordo com a 

marca a fim de possibilitar a análise completa por parte do pesquisador após o período 

de coleta de dados. Como os dados em questão foram analisados ao longo da execução 

da investigação, pelo pesquisador, a técnica se caracteriza como análise de conteúdos, 

que “é uma técnica de levantamento de dados que utiliza textos, falas informações já 

                                                      
2
 Disponível em: <http://www.facebook.com.br > Analisadas em: 12 de Set. 2013 às 10:42 
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coletados, de forma extensiva, ou seja, é uma análise feita a posteriori à coleta” 

(MICHEL, 2009, p. 70).  

Nesta análise, foram listados todos os posts na ordem dos dias analisados, em 

formato de tabela, a qual encontra-se no apêndice do presente trabalho. Primeiramente 

deu-se um nome para cada postagem, com referência à imagem postada, em seguida 

verificou-se o número de curtidas que cada post obteve, seguido da quantidade de 

compartilhamentos e posteriormente o número total de comentários.  

Com o preenchimento da tabela, contendo o número total de curtidas, 

compartilhamentos e comentários individuais das postagens, pode-se então analisar 

quais foram os posts com maior número em cada segmento. A escolha das cinco 

postagens com maior número de curtidas, deve-se ao fato da pesquisa ter característica 

de não probabilística intencional, criando assim o corpus analisado. 

 

4.1 Ambev
3
 

 

As três marcas de cerveja que possuem o maior número de curtidas em suas 

fanpages são ambas de venda nacional, pertencentes à Companhia de Bebidas das 

Américas (AMBEV) desde 1999, ano em que a empresa foi fundada através da fusão da 

Cervejaria Brahma e da Companhia Antarctica. A Ambev é a quarta maior cervejaria do 

mundo e líder do mercado latino-americano, produzindo e comercializando cervejas, 

refrigerantes e outras bebidas. Seu portfólio é composto pelas principais marcas de 

bebidas do mercado, entre elas Antarctica, Brahma, Bohemia, Budweiser, Quilmes e 

Skol no setor de cervejas e Guaraná Antarctica, Pepsi, H2OH!, Fusion e Antarctica 

Citrus nos outros segmentos. 

A empresa Ambev é de capital aberto, com sede em São Paulo, no Brasil, 

integrante da maior plataforma de produção e comercialização de cervejas no mundo: a 

Anheuser-Bush InBev.  As operações da empresa são mantidas em 14 países das 

Américas a partir de cinco unidades de negócio sendo que no Brasil ela detém 70% do 

mercado gerando assim em 2011, uma receita liquida proveniente de vendas de cerveja 

no Brasil de R$ 15.667,5 milhões. 

                                                      
3
 Disponível em: <http://www.ambev.com.br/pt-br/a-ambev/institucional/historico.html> acesso em: Jun. 

2013. 

Disponível em: http://www.ambev.com.br. Acessado em 27 de maio de 2013. 
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Segundo dados do site da empresa, atualmente a Ambev tem mais de 40 mil 

funcionários, dos quais aproximadamente 26 mil só no Brasil. Sua cadeia produtiva 

emprega, de ponta a ponta, cerca de 6 milhões de pessoas. Hoje, mais de 100 

profissionais brasileiros ocupam cargos de liderança em todas as operações da AB 

InBev no mundo (EUA, Europa, China, Rússia). Além dos empregos diretos, a 

companhia contribui diretamente para a criação de numerosos postos de trabalho na 

cadeia produtiva. As operações da Ambev contam com o suporte de mais de 10.000 

fornecedores, distribuindo riqueza para a indústria, comércio e setor de serviços. 

A Ambev apoia inúmeras iniciativas e instituições, estas divididas em quatro 

âmbitos: entretenimento, cultural, esportivo e socioambiental. Segundo o site da Ambev 

as marcas são parceiras em mais de 1.000 eventos a cada ano, entre feiras, festas 

regionais e festivais musicais. As marcas da empresa estão presentes tanto em festas de 

pequeno porte como em eventos que mobilizam a atividade turística no país, como o 

carnaval e a Oktoberfest. 

Na área cultural, ainda segundo a própria empresa, a Ambev estimula a 

produção do cinema brasileiro, edições de livros e montagens de peças teatrais, 

tornando-os um dos grandes incentivadores da paixão nacional. Há também a parceria 

da empresa com mais de 20 clubes de futebol brasileiro e, desde 2001, patrocinando a 

Seleção Brasileira. A empresa também é apoiadora de projetos socioambientais, nas 

regiões onde ela é presente, contribuindo assim para o desenvolvimento das 

comunidades locais, provendo suporte a atividades de diversas organizações não 

governamentais.  

  

4.1.1.  Skol
4
  

 

A marca de cerveja Skol iniciou suas atividades na Europa no ano de 1964 e três 

anos depois, em 1967, foi lançada no Brasil, sendo líder no segmento até os dias atuais. 

A Skol sempre atuou com a implementação de modernidades e lançamento de 

tendências, foi o caso do ano de 1993 quando modernizou o mercado, lançando a long 

neck com tampa de rosca e a lata de 500ml, ambas para a Skol Pilsen. No mesmo ano 

                                                      
4
Disponível em http://www.skol.com.br/sobre/sobre-skol Acesso em 02 nov. 2013. 

Disponível em https://www.facebook.com/skol Acesso em 05 nov. 2013. 

Disponível em http://www.skolsensation.com.br Acesso em 06 nov. 2013. 

Disponível em http://www.skol.com.br/beats Acesso em 06 nov. 2013. 
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também lança o conhecido “latão”, lata de cerveja que contém 473 ml. Em 1997, nasce 

o slogan conhecido até os dias atuais “A cerveja que desce redondo.”, slogan que fora 

substituído apenas em 2010 pelo atual “Um por todos e todos por uma”. 

O investimento e o sucesso da marca Skol não restringe ao ramo apenas 

cervejeiro, no ano de 2000 a marca lança o evento de música eletrônica Skol Beats, 

reunindo cerca de 20 mil pessoas, dois anos mais tarde surge a cerveja de mesmo nome 

com embalagem em design inovador de long neck e em 2009 lança o Skol Sensation, 

evento também de música eletrônica, porém de maior proporção, onde somente é 

permitido que o público utilize roupas brancas, sendo realizado na cidade de São Paulo 

sendo contabilizados na sua ultima edição 40 mil pessoas. 

A Skol lança tendências e inova no mercado brasileiro desde sua chegada ao 

país, o último lançamento é a cerveja Skol Beats Extreme, lançada em primeira mão 

para os frequentadores do último evento Skol Sensation realizada em Junho de 2013. A 

cerveja tem características diferenciadas em sua composição, como 6,9% de álcool e é 

mais leve e acelerada que as demais, sendo voltado ao público noturno, frequentador de 

baladas do Brasil. São esses lançamentos e inovações que a tornam líder de mercado no 

segmento desde o ano de 1988. 

 A marca Skol foi a primeira das três cervejas analisadas a criar sua fanpage no 

Facebook no dia 8 de Setembro de 2009, consolidando mais uma vez sua supremacia e 

liderança sob as demais marcas. 

  

4.1.2. Antarctica
5
 

 

Ao contrário da Skol, a cerveja Antarctica tem sua origem brasileira, e iniciou 

suas atividades no ano de 1885, na cidade de São Paulo, Brasil, sendo originalmente 

uma fábrica de produtos alimentícios e de gelo. No ano de 1935 é lançado o símbolo 

dos dois pinguins, símbolos da marca até os dias atuais. A cerveja Antarctica sempre foi 

ligada ao universo do samba, tendo no final da década de 70, o primeiro anúncio com 

um sambista de renome da época Adoniran Barbosa e com Oswaldo Sargentelli em 

1982.  

A consolidação da marca no mercado brasileiro ocorre a partir do ano de 2004, 

com o lançamento da campanha “BOA”, contando com a participação de grandes 

                                                      
5
 Disponível em: http://www.antarcticasubzero.com.br Acesso em: 02 nov. 2013.  

   Disponível em: https://www.facebook.com/Antarctica Acesso em: 02 de nov. 2013.  
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nomes de artistas brasileiros como o de Juliana Paes, Danielle Winits, Bussunda e Dudu 

Nobre estrelando suas campanhas da marca.  O próximo passo ocorre em 2006, com a 

criação da campanha “Bar da BOA”, tendo como tema principal, o melhor lugar para 

estar e encontrar gente boa e cerveja boa.  O reflexo se dá na criação do conceito de 

“diretoria da boa”, no ano de 2010,  a partir de um conhecido jargão do carioca, onde 

nele é refletido o universo daqueles que entendem de bar e só vão na boa.  

A cerveja Antarctica não contou com grandes inovações no mercado cervejeiro, 

teve sua entrada com a criação da fanpage para o Facebook no dia 1 de Abril de 2010 e 

sua única diversificação de produto ocorreu em 2009, com a criação de uma cerveja 

duplamente filtrada a qual levou o nome de Antarctica Sub Zero.  

 

4.1.3. Brahma
6
 

 

A marca de cerveja Brahma, pertencente também à empresa Ambev, teve sua 

fundação no ano de 1888, na cidade do Rio de Janeiro, pelo engenheiro suíço Joseph 

Villager.  A partir do ano de 1934, na festa de carnaval deste ano, a Brahma lança a 

Brahma Chopp e passa a engarrafá-lo, onde até este momento o Chopp era 

comercializado em barris, tornando em apenas dois anos sucesso absoluto no mercado. 

A história da cervejaria Brahma é marcada pelo pioneirismo incorporado pela 

marca. Teve no decorrer de seus anos o lançamento de diversos produtos que se 

tornariam líderes de segmento. Em 1980 lança a Brahma Beer, cerveja destinada à 

exportação, sendo eleita na época pela revista norte-americana Washingtonian como a 

melhor cerveja importada Estados Unidos. Seguindo com essa tradicional inovação 

surge em 1982 a primeira cerveja ligth do Brasil, de baixa fermentação e baixo teor 

alcoólico. Marcou época e foi relançada 20 anos depois em 2002. 

A marca juntamente com a Skol, é conhecida pela sua internacionalização e 

consequentemente sucesso de vendas no mercado exterior. No ano de 2006 a marca 

Brahma já era presente em 31 países. Além dos Estados Unidos e Inglaterra, países 

onde produtos brasileiros já são tradicionalmente bem aceitos, destacam-se os bons 

resultados em países como Rússia, Ucrânia, China, Coréia e Nova Zelândia.  

                                                      
6
   Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,AA1397554-9356,00.html Acesso 

em 18 out. 2013. 

    Disponível em: http://www.brahma.com.br/ Acesso em 02 nov. 2013. 

    Disponível em: https://www.facebook.com/brahmaoficial Acesso em 05 nov. 2013. 
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O sucesso entre os brasileiros, desde o seu surgimento no ano de 1988, está 

relacionado à sua comunicação e associação com paixões nacionais, como a boêmia, as 

mulheres brasileiras, a praia e também o futebol. Este último, sempre sendo enfatizado 

em publicidades e comercial televisivo, resultou atualmente na criação de latas 

personalizadas da cerveja referentes aos times brasileiros da série A. No ano de 2010 a 

marca inicializa sua fanpage no Facebook, estreitando seu relacionamento com seus 

consumidores. Outro diferencial da marca no Facebook é a criação de fanpages 

personalizadas dos times brasileiros porém não é o foco do presente estudo, sendo que 

este tem como finalidade analisar a marca como um todo. 
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5 FANPAGE DAS CERVEJAS 

 

Neste capítulo serão apresentados os cinco principais posts das fanpages, através 

de uma análise do conteúdo coletado e descrição individual de cada postagem 

resgatando a teoria da criação de anúncios publicitários e descrevendo seus resultados 

através de alguns pontos positivos e negativos no processo comunicacional das marcas 

no site Facebook. 

O trabalho terá como base os autores Carrascoza e Figueiredo, para análise de 

conteúdo publicitário. Sabe-se que os posts de fanpage não são anúncios clássicos mas 

usa-se esta mesma estrutura de análise, por conter imagem e texto com objetivos de 

chamar a atenção das pessoas e prender seu olhar. Para facilitar a compreensão e 

análise, o autor intitulou cada post com um nome fantasia a fim de identificá-lo no 

decorrer do trabalho 

 

5.1 Skol 

 

Através da coleta de dados, constatou-se que na fanpage da empresa Skol as 

postagens diárias ocorrem com média de três a cinco posts, contabilizando durante os 

seis dias de análise o total de vinte e seis postagens. Após catalogar todos posts e 

classifica-los na ordem de maior número de curtidas ao menor número (TABELA 2), 

verificou-se que o post intitulado Jason, obteve destaque entre todas as postagens pelo 

fato de ser o maior em número em todos os três segmentos analisados.  

 

 CURTIDAS COMPARTILHAMENTO COMENTÁRIOS 

DIA/POST POST 17/09 17/09 17/09 

13/09 Jason 48.067 35.938 1.454 

17/09 Casamento 32.043 25.724 1.888 

15/09 Frigobar 29.517 5.077 1.316 

14/09 8 latas 22.167 9.375 1.499 

12/09 Três 

garrafas 

16.796 2.150 1.100 

Tabela 2 – Posts com o maior número de curtidas Skol. 
 

Durante o primeiro dia de analise da fanpage da cerveja Skol, o número de 

postagens foi quatro, sendo que a com maior número de curtidas ocorreu no segundo dia 

de análise. 

A postagem que ganhou em todos segmentos, número de curtidas,  

compartilhamentos e comentários foi o post intitulado Jason. Ocorreu no dia 13 de 
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setembro de 2013, e recebeu este nome por se tratar de um layout com a imagem ao 

centro popularmente conhecida de uma máscara do esporte hóquei, máscara esta que 

remete ao personagem Jason, popularmente conhecido dos filmes de terror da franquia 

Sexta-feira 13. O post contabilizou o total de 48.067 curtidas, número superior a todas 

outras postagens inclusive das outras duas marcas analisadas, fato este que ocorreu 

devido ao fator data em que o post foi divulgado, pois se tratava de uma sexta-feira 

treze, data popularmente associada a imagens aterrorizantes (IMAGEM 1). 

 

Figura 1 – Jason. Disponível em <https://www.facebook.com/skol>. Acessado em 13 Set. 2013. 

 

A imagem postada seguiu os padrões publicitários, a qual contém a imagem de 

duas garrafas pela metade de cerveja Skol, uma no lado esquerdo e outra no direito, 

aliados e complementados pela icônica imagem de uma máscara de hóquei que remete à 
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figura do personagem Jason, já citado anteriormente. Adicionando terror ao post está o 

fundo em preto, o qual remete escuridão, aliado à frase em cores vermelhas. 

Os comentários positivos parecem ser unânimes, pois se sabe que às vezes os 

administradores da página excluem os negativos. O que se destaca nesta postagem é a 

interação da Skol, sendo contabilizados um total de trinta e dois comentários pela 

empresa, gerando feedback aos usuários. Ao analisar os comentários do post Jason, 

destaca-se a oportunidade aproveitada pela Skol em dar retorno à um usuário, que havia 

citado anteriormente estar de aniversário, desejando-lhe um feliz aniversário 

instantaneamente (FIGURA 2). 

 

 

Figura 2 - Jason parabéns. Disponível em <https://www.facebook.com/skol>. Acessado em 13 Set. 

2013. 

 

O segundo post com o maior número de curtidas foi realizado no dia 17 de 

setembro de 2013 e levou a intitulação Casamento (FIGURA 3), nome que se deu pelo 

fato de conter a imagem de um casal de bonecos, popularmente conhecido que é 

colocado na parte superior do bolo de casamento. 
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:  

Figura 3 – Casamento. Disponível em <https://www.facebook.com/skol>. Acessado em 17 Set. 2013. 

 

 O post Casamento trata de algo inusitado até o presente momento da pesquisa, o 

fato da foto postada ter sido realizada por um fã e seguidor da fanpage, o qual a empresa 

deixa claro no canto inferior à direita através de uma frase constatando esta informação. 

Na postagem está claramente definida a imagem de dois bonecos de noivos, 

popularmente inseridos na parte superior do bolo de casamento, o detalhe nesta imagem 

se dá pelo fato de ambos estarem segurando uma caneca de cerveja e o noivo estar em 

cima de uma lata em tamanho real da Skol. 

 A frase “Na alegria, na tristeza e na redonda” está inserida na parte superior da 

imagem, remetendo ao título da mesma, e conforme citado por Figueiredo (2006, p.17) 

insere-se no formato 1+1=2, o qual “o titulo traz uma informação que é completada pela 

imagem”, onde título e imagem se complementam. 

 O post situado em terceiro lugar trata-se de uma postagem referente a uma 

promoção realizada pelo site da Skol (FIGURA 4). No momento da análise ocorria um 

sorteio pelo qual o usuário participante poderia ganhar uma minigeladeira. A imagem 
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postada trás referências publicitárias contendo a imagem de um frigobar referente ao 

que foi sorteado na promoção. 

 

:  

Figura 4 – Frigobar. Disponível em <https://www.facebook.com/skol>. Acessado em 15 Set. 2013. 

 

A postagem conta com o total de 29.517 curtidas, posicionando-a em terceiro 

lugar em relação às mais curtidas da fanpage da Skol e também em comparação as 

outras marcas analisadas. O título traz uma informação que é agregada pela imagem, 

este modelo utilizado caracteriza-se como 1+1=2 segundo Figueiredo, 2006. Analisando 

a postagem como um todo, destaca-se a legenda do post a qual adiciona maior 

compreensão ao título e imagem postada, remetendo-se à promoção realizada pela Skol 

através do link para o site.  

O post classificado em quarto lugar, com o total de 22.167 curtidas, leva o 

batismo de 8 Latas (FIGURA 5), justifica-se o nome pois nele consta a imagem de oito 

latas empilhadas dentro de um freezer, remetendo à situação de que estariam prontas 

para o consumo. 
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Figura 5 - Oito latas. Disponível em <https://www.facebook.com/skol>. Acessado em 13 Set. 2013. 

 

 

A frase inserida na imagem remete a um trocadilho, o qual refere-se ao horário 

em que a postagem foi realizada, às 20:00 horas mas também chamado de 8:00 horas da 

noite, coincidindo com a quantidade de latas que estariam no freezer à espera do 

consumidor. O post tem aspecto publicitário, pois traz ao centro a imagem e em 

complemento à ela encontra-se o título posicionado na parte superior da imagem, o qual 

se caracteriza segundo Figueiredo (2006) no formato 1+1=1, determinado pelo fato do 

título ser redundante à mensagem trazida pela imagem. A legenda do post complementa 

a imagem e título, pois brinca com o fator coincidência, referindo-se ao horário e à 

quantidade de latas presentes no refrigerador. 

O quinto e último post (FIGURA 6) classificado na análise, refere-se à imagem 

de três garrafas de cerveja Skol sendo seguradas por uma mão humana, fator 

determinante para a denominação Três Garrafas, intitulada pelo pesquisador. 
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Figura 6 - Três garrafas. Disponível em <https://www.facebook.com/skol>. Acessado em 12 Set 

2013. 

 

A quantidade total de curtidas do post Três Garrafas é de 16.796, fato este que à 

posiciona em quinto lugar também na análise geral das três marcas. A imagem postada 

trata-se de uma fotografia produzida profissionalmente, aliado à palavra “retornável” e 

também com complemento da legenda, pode-se verificar a utilização do formato 1+1=2 

com o complemento de um pelo outro. A predominância da cor amarela ao fundo em 

degrade refere-se mais uma vez à cor da marca Skol agregando valor ao post. 

 

5.2 Antarctica 

 

A fanpage da cerveja Antarctica também conta com a média de três até cinco 

posts diários de acordo com a análise, coincidindo em números com a fanpage da Skol e 

com resultado final durante os seis dias de análise de vinte e três postagens. 
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Os posts foram todos catalogados e classificados em ordem decrescente, de 

acordo com o número de curtidas recebidas em cada postagem. Após, foram inseridos 

no quadro próprio da fanpage da Antarctica (TABELA 3). 

 

 CURTIDAS COMPARTILHAMENTO COMENTÁRIOS 

DIA/POST POST 17/09 17/09 17/09 

13/09 Churrasco 8.523 7.525 1.129 

17/09 Petisco 6.657 3.908 529 

16/09 Geladeira* 5.900 4.312 392 

15/09 “Noiva” 5.850 3.687 427 

17/09 Arlindo 

Cruz 

3.654 432 162 

Tabela 3 - Posts com o maior número de curtidas Antarctica. 

 

O post realizado pela fanpage da marca Antarctica que foi intitulado pelo 

pesquisador como Churrasco (FIGURA 7), obteve o maior número de curtidas, 

totalizando 8.523, o maior número de compartilhamentos, total de 7.525 e também o 

maior número de comentários da fanpage Antarctica, no total de 1.129. Esta postagem 

ocorreu no dia 13 de setembro de 2013 sendo a primeira realizada neste dia. A imagem 

utilizada no post trata-se de uma mesa de ambiente aberto, contendo na parte superior 

dois pedaços de carne recém saídas do fogo, sendo que uma delas está sendo cortada, e 

ainda ao lado desta carne encontram-se também na mesa duas latas de cerveja 

Antarctica, em duas dimensões distintas, e dois copos servidos pela bebida. 

 

Figura 7 – Churrasco. Disponível em <https://www.facebook.com/antarctica>. Acessado em 13 Set. 

2013. 
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 O destaque analisado neste post é o fato de a Antarctica ter usado uma foto 

enviada por um fã da marca, evidenciado pela frase “foto enviada pelo fã”, sendo esta 

produzida e enviada por ele próprio, não havendo intenção de usar ferramentas para fins 

publicitários na produção da imagem. A legenda da imagem menciona que o usuário 

chame um amigo, mancando-o na foto, fato este que gerou o grande número de curtidas, 

compartilhamentos e comentários na postagem, colocando-o em primeiro lugar das 

postagens da fanpage da Antarctica. 

 O segundo post em números de curtidas é intitulado Petisco (FIGURA 8), pois 

conta com a imagem de uma mesa, com um prato de petiscos de camarão, fator decisivo 

para a nomeação. Além dos petiscos, a foto conta com a imagem de uma garrafa de 

cerveja Antarctica entre um copo servido pela bebida e outro copo utilizado como porta 

guardanapos.  

 

Figura 8 – Petisco. Disponível em <https://www.facebook.com/antarctica>. Acessado em 17 Set. 

2013. 
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A postagem contabiliza o total de 6.657 curtidas, 3.908 compartilhamentos, 

tornando-o o terceiro mais compartilhado da fanpage Antarctica e em segundo lugar no 

número de comentários com o total de 527. Neste post a Antarctica utiliza a mesma 

estratégia em aproveitar uma fotografia retirada com um fã da cerveja, utilizando-a na 

postagem. A produção, por parte da marca, deve-se apenas ao fato de criar uma legenda 

para a imagem. 

 O post intitulado de Geladeira (FIGURA 9), recebeu o total de 5.900 curtidas, 

colocando-o em terceiro lugar na fanpage Antarctica. O número de compartilhamentos, 

de 4.312, colocou o post em segundo lugar nas postagens da Antarctica enquanto que os 

329 comentários o colocam em quarto lugar no geral da fanpage.  

 

Figura 9 – Geladeira. Disponível em <https://www.facebook.com/antarctica>. Acessado em 16 Set. 

2013. 

  

A postagem Geladeira recebeu este batizado por se tratar de uma foto do interior 

de uma geladeira, que está praticamente completa de garrafas de cerveja Antarctica, 

restando um pequeno espaço não utilizado o qual gerou a legenda da imagem inserida 

pela marca se referindo a este reduzido espaço. Novamente é constatada a utilização, 

por parte da fanpage da Antarctica, de uma fotografia enviada por um fã. 
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 Em quarto lugar está a postagem Noiva (FIGURA 10), intitulada desta forma por 

se tratar da imagem de um copo e uma garrafa de cerveja Antarctica praticamente 

congelada, com partículas de gelo ao seu redor. Aliada à imagem, a legenda do post 

reforça a ideia de noiva, agregando sentido à imagem. Assim, segundo Figueiredo 

(2006, p.17), insere-se no formato 1+1=2, no qual “o titulo traz uma informação que é 

completada pela imagem”. 

 
Figura 10 – Noiva. Disponível em <https://www.facebook.com/antarctica>. Acessado em 15 Set. 

2013. 

 

O post contabilizou 5.850 curtidas, 3.687 compartilhamentos, colocando-o em 

quarto lugar também. A média se manteve, porém ganhando uma posição no número de 

comentários, ficando em terceiro lugar com o total de 427 comentários. A foto foi 

produzida e enviada por um fã da fanpage Antarctica, sendo novamente aproveitada e 

utilizada como post pela marca. 

A cerveja Antarctica conta com alguns embaixadores da marca, e um dos nomes 

de peso é do cantor e compositor Arlindo Cruz. O post colocado na quinta posição da 

fanpage da Antarctica (FIGURA 11), refere-se à um álbum com 31 fotos da festa de 

aniversário do cantor, realizado no dia anterior da postagem, fato que originou o 

batismo do post de Arlindo Cruz.  
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A postagem conta com quatro imagens do aniversário do compositor, 

destacando-se a fotografia do próprio embaixador da marca e em menor dimensão três 

outras do aniversário. Uma delas com o também cantor e compositor Marcelo D2, a 

segunda do próprio aniversariante cantando e por última a imagem de latas de cerveja 

Antarctica envolvidas por gelo. O post do álbum ainda contabilizou 3.654 curtidas, 432 

compartilhamentos, o menor número em comparação com as três fanpages analisadas, e 

529 comentários. 

 

 

Figura 11 - Arlindo Cruz. Disponível em <https://www.facebook.com/antarctica>. Acessado em 17 

Set. 2013. 

 

 

5.3 Brahma 

 

A média de postagens realizada pela fanpage da cerveja Brahma está entre dois a 

três posts diários de acordo com a análise dos dados coletados, totalizando dezessete 



40 

 

postagens realizadas durante o período de pesquisa. Novamente os posts foram 

catalogados e tabelados (TABELA 4), em ordem de maior ao menor em relação ao 

número de curtidas, e posteriormente analisados individualmente. 

 

 

 CURTIDAS COMPARTILHAMENTO COMENTÁRIOS 

DIA/POST POST 17/09 17/09 17/09 

15/09 Lasanha 4.423 4.111 159 

13/09 Sexta 13 4.325 6.753 138 

13/09 Corpão de 

morena 

2.297 2.085 77 

14/09 Sem drama 2.145 1.844 77 

17/09 Te quero 1.830 1.492 58 
Tabela 4 - Posts com o maior número de curtidas Brahma. 

 

O post intitulado pelo pesquisador de Lasanha (FIGURA 12) obteve os melhores 

números e se posicionou em primeiro lugar, com o total de 4.423 curtidas, seguidos de 

4.111 compartilhamentos, colocando-o em segundo lugar e 159 comentários sendo 

assim o post com maior número também neste critério. Lasanha foi a primeira postagem 

do domingo dia 15, o layout do post tem características publicitárias, onde conta com a 

imagem de uma cerveja Brahma em cima de uma mesa e ao fundo desfocado, a figura 

de uma dona de casa com uma lasanha em mãos, imagem do alimento retomada pela 

frase e também na legenda, caracterizando como 1+1=2, que segundo Figueiredo (2006) 

é o modelo em que o título e a imagem são complementados um pelo outro sem 

compreensão total quando observados individualmente. 
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Figura 12 – Lasanha. Disponível em <https://www.facebook.com/brahmaoficial>. Acessado em 15 

Set. 2013. 

 

O post com o segundo lugar em número de curtidas, leva o batismo de Sexta 

Treze (FIGURA 13), com o total de 4.325. Os 6.753 compartilhamentos do post Sexta 

Treze o colocaram na primeira posição das postagens da fanpage Brahma com relação 

ao numero de compartilhamentos e em segundo lugar, com 138, no total de 

comentários. 

A primeira postagem da sexta-feira dia 13 de setembro foi referente à 

superstição criada culturalmente em volta da data, fator determinante para o batismo do 

post pelo pesquisador. A postagem conta com a imagem de uma lata Brahma em cima 

de um calendário com o dia 13 circulado em vermelho, esta que é esteticamente 

modificada seguindo padrões de peças gráficas publicitárias. A legenda complementa a 

espécie de brincadeira com a data caracterizando o post segundo Figueiredo (2006) em 

1+1=2, o qual o titulo se complementa com a imagem. 
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Figura 13 - Sexta treze. Disponível em <https://www.facebook.com/brahmaoficial>. Acessado em 13 

Set. 2013. 

 

 

Em terceira posição está o post Corpão de Morena (FIGURA 14), realizado no 

dia 13 de Setembro, a postagem conta com 2.297 curtidas seguidos de 2.085 

compartilhamentos e 77 comentários, números que o colocam em terceira posição 

também nos outros dois aspectos. O post Corpão de Morena foi batizado assim por 

trazer a frase comparativa entre a cerveja e o corpo de uma mulher morena, em conjunto 

com a imagem da garrafa de cerveja Brahma e um copo com o líquido transbordando. A 

legenda da imagem também compara a cerveja à um corpo feminino e complementa 

assim a imagem, caracterizando-se como 1+1=2 segundo Figueiredo, 2006. 
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Figura 14 - Corpão de morena. Disponível em <https://www.facebook.com/brahmaoficial>. 

Acessado em 13 Set. 2013. 

  

 

O quarto lugar em número de curtidas da fanpage da cerveja Brahma, foi 

realizado no dia 14 de setembro de 2013 e recebe o nome de Sem Drama. O batismo do 

nome traz referência à frase utilizada na postagem “Sem drama, hoje eu tô de Brahma”. 

O post conta com a imagem de duas garrafas de Brahma, com foco apenas em uma 

delas, a qual utiliza padrões publicitários de direção gráfica, e fotografia produzida 

profissionalmente. A legenda complementa a imagem, agregando valor um ao outro, 

onde juntas dão alusão de que o usuário não deve se estressar e não fazer drama pois o 

final de semana é para descanso. 

O post Sem Drama recebeu 2.145 curtidas, 1.844 compartilhamentos e 77 

comentários, mantendo na posição geral, o penúltimo lugar na comparação de números 

de compartilhamento e comentários com as outras fanpages. 
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Figura 15 - Sem drama. Disponível em <https://www.facebook.com/brahmaoficial>. Acessado em 

14 Set. 2013. 

 

 O último lugar no número de curtidas da fanpage das Brahma com 1.830, recebe o 

nome de Te quero, e também se encaixa na ultima posição geral dos posts analisados das três 

fanpages com o total de 58 comentários. O post intitulado Te quero destaca a imagem de 

uma cerveja com fundo vermelho, com referências publicitárias em sua adequação e 

produção, podendo ser citado o texto verbal na parte superior da imagem em alusão ao 

título e também a imagem da lata sendo observada de baixo para cima, fato que dá um 

tom de superioridade da cerveja. 
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Figura 16 - Te quero. Disponível em <https://www.facebook.com/brahmaoficial>. Acessado em 17 

Set. 2013. 

 

 

O post foi publicado no dia 17 de Setembro e contou com o diferencial mais uma 

vez utilizado pela fanpage Brahma de citar o nome de alguns usuários fãs da página, em 

tom amigável e convidativo à fim de beber a cerveja. O post não obteve resultados 

expressivos por se tratar de uma imagem simples da lata de cerveja com o título, fato 

que não difere dos outros posts da fanpage Brahma, porém diferente das outras imagens 

postadas, Te quero não trouxe nenhum comparativo da cerveja com a mulher ou duplo 

sentido como é comum nos posts da Brahma.  
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6 AS FANPAGES DAS MARCAS SKOL, ANTARCTICA E BRAHMA 

 

A análise dos pontos em comum entre as fanpages do presente estudo tem como 

possível comparação a diferença de aplicação de cada marca com relação ao seu 

trabalho na rede social Facebook.  

 Do ponto de vista do número de curtidas, a fanpage Skol é a que contém maior 

número contabilizado, o número de compartilhamentos da fanpage também tem maior 

número em relação às outras marcas, e os comentários gerados em cada post também 

são em maior número quando comparados às fanpages das outras marcas de cerveja. 

 Para melhor compreensão, analisamos os resultados individuais de cada marca 

de acordo com os cinco posts pertencentes ao corpus de análise do presente estudo. Ao 

separarmos as fanpages, a superioridade dos números por parte da página da marca Skol 

torna-se clara por questões resultantes da forma como trabalham sua comunicação na 

rede. A Skol mantém uma linha de comunicação no site Facebook que segue padrões 

publicitários relacionados à diagramação em suas publicações, oriunda de seu 

posicionamento como marca de cerveja. A comunicação efetuada pela fanpage relata 

um trabalho planejado e criado intencionalmente a fim de veiculação específica para a 

rede social Facebook. Suas imagens postadas são sempre fotografias bem produzidas, 

ou imagens editadas para fins de melhorias estéticas resultando em maior 

profissionalismo. As legendas também seguem este padrão, onde em ambos os posts 

analisados, são legendas produzidas para complementar a imagem apresentada na 

postagem.  

 Através desta pesquisa, pode-se perceber que a fanpage da Brahma trabalha seus 

posts de forma menos efetiva que seu concorrente Skol, esta análise é reflexo também 

do número de posts diários da marca, totalizados em dezessete no período de análise do 

material, tornando a fanpage com o menor número de postagem entre as três marcas 

analisadas. 

A fanpage da Brahma, em termos de trabalhar publicitariamente seus posts, 

encontra-se em posição intermediária entre as três marcas, fato refletido nos números 

finais analisados de seus posts. A página da Brahma trata o relacionamento com seus 

usuários de maneira menos eficaz, pois, as imagens postadas não são específicas para 

um determinado dia da semana, sendo imagens simples das embalagens da Brahma com 

frases consideradas engraçadas, porém sem estreitamento de relação com o usuário, o 

oposto do que ocorre na fanpage da Skol. Nas legendas também não constam links para 
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direcionar o usuário para o site ou blog da cerveja. Conclui-se que a Brahma é menos 

efetiva em sua comunicação com seu usuário, resultando no baixo número de curtidas, 

compartilhamentos e comentários pelos usuários, diferentemente da fanpage Skol. 

O estilo de postagens da Brahma é ligado a sátiras de músicas conhecidas 

popularmente ou que estão fazendo sucesso no momento, como por exemplo “cidade 

maravilhosa” música popularmente conhecida, cantada por Caetano Veloso e também a 

música “ela não anda, ela desfila” música do Mc Bola, exemplo de música que está em 

alta no momento. Ao contrário da Skol as postagens da fanpage da Brahma não contém 

nenhuma referência ao Twitter, onde aliado à imagem e legenda, a Skol opta por adotar 

uma hashtag. Na Brahma, a legenda geralmente está ligada a algum nome de usuário, 

sendo este uma das únicas formas, porém interessantes, adotadas pela empresa de 

estreitar o relacionamento com o mesmo. 

O modelo de comunicação utilizado em todos os cinco posts analisados de maior 

retorno, em números de curtidas que pode ser analisado na fanpage da cerveja 

Antarctica, foi o fato da utilização de fotografias amadoras enviadas por usuários do 

Facebook o qual trouxeram os maiores números de curtidas da página. Pode-se perceber 

a notável preferência dos usuários em relação a postagens com imagens enviadas por 

eles próprios. Isto resulta em um maior estreitamento no relacionamento da marca de 

cerveja com seu consumidor. 

Nos posts da fanpage da Antarctica não há nenhuma utilização de imagem 

produzida profissionalmente com fim publicitário. Todas que estão classificadas entre 

as cinco, são ou enviadas por fãs da marca ou tiradas em eventos produzidos e 

patrocinados pela cerveja.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a fanpage das marcas de 

cerveja mais curtidas do Facebook, pois se sabe que atualmente é fundamental que as 

empresas estejam presentes em sites de redes sociais, para estabelecerem uma relação 

estreita com seu público. Através do resultado desta análise, verificou-se que as três 

fanpages melhor posicionadas em relação ao número de curtidas, eram ambas 

pertencentes à empresa Ambev. A partir da necessidade de analisar as três fanpages, 

criou-se então um corpus de pesquisa, com o total de cinco posts de cada marca, a partir 

do maior número de curtidas de cada postagem.  

Os perfis em sites de redes sociais são uma extensão da marca e, dessa forma, 

devem igualmente ser guiados pelo posicionamento da empresa, para que o seu discurso 

proferido por ela seja coerente. Através deste trabalho, foi verificado que a marca Skol 

trabalha sua fanpage de forma efetiva, resultado comprovado pelo elevado número de 

curtidas da página e também no número de comentários e compartilhamentos dos posts 

individuais da marca. A partir da análise verificou-se que a Skol trabalha as postagens 

em sua fanpage, seguindo alguns padrões publicitários, como o tratamento de imagens e 

adequação de texto em suas legendas. 

No caso da fanpage da Antarctica, a comunicação realizada pela marca na rede é 

a mais direta e individualizada das três. Este fato fica evidente pois os cinco posts mais 

curtidos da página, ambos são produzidos a partir da fotografia enviada pelos fãs da 

cerveja, demonstrando fatos corriqueiros de seu dia-a-dia. Forma esta de trabalhar sua 

fanpage que resulta em uma página menos profissional, sem um número expressivo de 

curtidas, porém por outro lado, resulta também em uma relação direta com seu 

consumidor, estreitando seu relacionamento e aproximando-o da marca.  

A página que trabalha de forma balanceada suas publicações, seguindo ao 

mesmo tempo padrões publicitários, aliado a um diálogo mais próximo junto ao seu 

consumidor é o da fanpage da cerveja Brahma. A marca se posiciona no site de rede 

social, de maneira intermediária em relação às outras três marcas analisadas. Ao mesmo 

tempo em que utiliza meios publicitários no tratamento das imagens e redação, a marca 

estreita relação com o usuário através da citação de alguns nomes na legenda das 

imagens, resultando em uma ligação emocional com o consumidor citado. 
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A comunicação através desses canais no ciberespaço também auxilia os públicos 

na formação da imagem a respeito da marca. Os sites de redes sociais tornam-se um 

grande aliado na uma comunicação de dois sentidos entre marca e consumidor. O 

grande benefício está no fato do custo para manter uma fanpage ser relativamente baixo 

quando comparados a outros meios e veículos de comunicação, se comparados a 

abrangência quem podemos ter, por exemplo, no caso do Facebook. Atualmente a rede 

social Facebook possui mais de um bilhão de usuários no mundo e somente nos dois 

últimos anos aumentou em 458% no número de usuários apenas no Brasil, passando de 

12 milhões para os atuais 67 milhões
7
. 

A partir da análise do presente trabalho, pode-se concluir que o sucesso de uma 

empresa no Facebook está diretamente ligado ao seu posicionamento como marca. O 

sucesso de uma marca no site está em aproveitar as ferramentas disponíveis no 

Facebook e aliar a um planejamento de comunicação. Alguns diferenciais encontrados 

na analise, como o fato das oportunidades das fanpages, principalmente Skol, em 

aproveitar datas simbólicas da cultura popular e trazer para o meio digital aliado a seu 

posicionamento de marca. O exemplo do post da Skol, intitulado Jason, o qual 

aproveitou-se um personagem fictício popularmente conhecido para gerar conteúdo e 

resultar em números concretos de curtidas, comentários e compartilhamentos. 

Destaca-se também para a área da comunicação a  importância de estar presente 

e realmente ativo no site de rede social, não apenas postando imagens, mas 

principalmente dando um feedback ao seu consumidor, estreitando assim o 

relacionamento. O caso do retorno de comentário que a fanpage da Skol envia quase 

instantaneamente aos dos usuários exemplifica como este diálogo nos sites de redes 

sociais deve ser executado com qualidade, resultado refletido quando analisados os 

números desta fanpage.  

 

 

  

                                                      
7
 Disponível em: <http://www.diariodonordeste.globo.com>  acessado em: 27  Mai. 2013 
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APÊNDICE A – Quadro com o total de postagens da fanpage Skol.  

 

SKOL 

 CURTIDAS COMPARTILHA- 

MENTO 

COMENTÁRIOS 

DIA/

POST 

POST Ordem 

decrescente 

17/09 Ordem 

decrescente 

17/09 Ordem 

decrescente 

17/09 

12/09 Lata  9.831  3.148  573 

12/09 Dicas  2.604  540  60 

12/09 Três garrafas 5 16.796 12 2.150 5 1.100 

12/09 Espuma  3.565  755  233 

13/09 *Jason 1 48.067 1 35.938 3 1.454 

13/09 Deitada  1.654  516  135 

13/09 Avião  6.511  2.176  289 

13/09 Brinde  8.189  2.575  336 

13/09 Caixa  11.290  6.675  700 

14/09 Compromisso  3.650  888  75 

14/09 Piscina  9.209  1.166  179 

14/09 Temperatura  7.024  2.470  222 

14/09 *Vida dura   14.173  4.592  894 

14/09 8 latas 4 22.167 3 9.375 2 1.499 

15/09 Surf  5.908  892  132 

15/09 Frigobar 3 29.517 4 5.077 4 1.316 

15/09 Chat  4.621  587  587 

15/09 Show  5.344  1.732  169 

16/09 Fotos  9.455  687  228 

16/09 Amadores  8.243  2.722  679 

16/09 Balada  4.110  705  82 

17/09 Curso técnico  1.046  117  24 

17/09 Abridor  5.701  350  350 

17/09 Casamento 2 32.043 2 25.724 1 1.888 

17/09 Duplas  6.674  699  189 

17/09 Menina de 

ouro 

 7.829  2.166  289 
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APÊNDICE B - Quadro com o total de postagens da fanpage Antarctica. 

 

ANTARCTICA 

 CURTIDAS COMPARTILHA 

MENTO 

COMENTÁRIOS 

DIA/ 

POST 

POST Ordem 

decrescente 

17/09 Ordem 

decrescente 

17/09 Ordem 

decrescente 

17/09 

12/09 Escultura  351  201  25 

12/09 Boteco*  3.548  2.064  166 

12/09 Vento  286  116  8 

12/09 Quadro  1.649  2.630  48 

13/09 Boteco (2)  217  211  36 

13/09 Churrasco 1 8.523 1 7.525 1 1.129 

13/09 Brinde ao 

Rio 

 407  129  7 

13/09 Happyhour  1.003  772  40 

14/09 Equilíbrio  199  180  26 

14/09 Dê exemplo  1.011  581  32 

14/09 Dia quente  903  995  32 

14/09 Diretoria  2.290  1.209  79 

15/09 Bossa nova  313  290  3 

15/09 “Noiva” 4 5.850 4 3.687 3 427 

15/09 Temperatura  665  243  1 

16/09 Nascer do sol  373  397  32 

16/09 Segunda-

feira 

 772  481  15 

16/09 Geladeira* 3 5.900 2 4.312 4 392 

17/09 Bares  342  228  31 

17/09 Petisco 2 6.657 3 3.908 2 529 

17/09 Brinde  1.039  565  31 

17/09 Arlindo Cruz 5 3.654 14 432 6 162 

17/09 Amoroso  648  530  33 
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APÊNDICE C - Quadro com o total de postagens da fanpage Brahma. 

BRAHMA 

 CURTIDAS COMPARTILHAMENTO COMENTÁRIOS 

DIA/POST POST Ordem 

decrescente 

17/09 Ordem 

decrescente 

17/09 Ordem 

decrescente 

17/09 

12/09 Ganhe brinde  731  336  16 

12/09 Transformação  1.106  617  27 

12/09 Cidade 

maravilhosa 

 271  249  10 

13/09 Sexta 13 2 4.325 1 6.753 2 138 

13/09 Corpão de 

morena 

3 2.297 3 2.085 3 77 

13/09 Tá na mão  1.632  1.019  56 

14/09 Sem drama 4 2.145 4 1.844 3 77 

14/09 Relaxa  1.712  1.541  56 

14/09 Dia do frevo  27  32  1 

15/09 Lasanha 1 4.423 2 4.111 1 159 

15/09 Música 1  1.519  1.630  33 

16/09 Brahma ppt  505  142  12 

16/09 Momento 

Brahma 

 732  226  16 

16/09 Música 2  912  625  19 

17/09 Serve já  798  303  27 

17/09 Te quero 5 1.830 7 1.492 5 58 

17/09 Garçom amigo  576  292  65 

 

 

 

 


