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RESUMO 

 

Este trabalho propõe-se a analisar as estratégias comunicativas utilizadas pela marca Cerveja 

Polar para se relacionar com o seu público-alvo na rede social digital Facebook, em duas 

datas comemorativas: o Carnaval, de abrangência nacional, e a Semana Farroupilha, de 

abrangência regional. A partir da seleção, análise e comparação de postagens destes dois 

momentos, pode-se reconhecer elementos e linguajares típicos do povo gaúcho, utilizados em 

toda a comunicação da marca. Desta forma, conclui-se que a comunicação da Polar não sofre 

alterações em seu conteúdo em função do Carnaval, uma data comemorativa tradicional do 

Brasil e carregada de elementos típicos característicos, como a figura da mulher, da cerveja, 

do futebol e do verão, que orientam a publicidade da maioria das marcas concorrentes. 

Palavras-chave: Carnaval; Cerveja Polar; Estratégias Comunicativas; Facebook; Semana 

Farroupilha. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work purposes to analyze the communication strategies used by Polar Beer brand 

to relate to your target public in the digital social network Facebook, in two commemorative 

dates: the Carnaval, nationwide, and Semana Farroupilha, at a regional level. From the 

selection, analysis and comparison of these two Posts moments, one can recognize elements 

and mode of speech typical gaucho, used in all its communication. So, it is concluded that the 

communication of the brand remains unchanged in content depending on Carnaval, a date 

commemorating traditional Brazil and charged with elements typical characteristic, as the 

figure of the woman, beer, football and summer, which that govern the advertising of some 

competing brands. 

Keywords: Carnaval; Polar Beer; Communication Strategies; Facebook; Semana 

Farroupilha. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O mundo da comunicação é mutante e veloz. Diversas mudanças importantes 

ocorreram nas últimas décadas e continuam acontecendo nos dias de hoje, motivo que leva 

diversas marcas a acompanhar a tendência, sendo incentivadas pelo surgimento de novas 

tecnologias e também pelo aperfeiçoamento das já existentes. Logo, essas rápidas alterações 

no cenário comunicativo acabam por facilitar a disseminação de informações e conteúdos 

para os mais variados públicos e ampliar as possibilidades de entretenimento em razão das 

novas plataformas, que também se multiplicam a cada dia. Tudo isso é chamado de 

transmídia, que Eliana Pereira
1
 define como: 

 
A criação de inúmeras ferramentas de acesso e a geração de novos focos de 

interesse, que são os atuais movimentos da indústria de entretenimento e 

publicidade. Tudo isto é pensado em termos estratégicos: abordar conteúdos em 

diversas mídias, gerar interação e envolvimento, impactar o maior número de 

pessoas das mais variadas formas e, com isso, obter o maior lucro possível 

(PEREIRA, 2008, p.3). 

 

 As marcas de cerveja são exemplos de empresas que evoluiram a sua comunicação. 

Entre elas está a Ambev – Companhia de bebidas das Américas, detentora da marca Cerveja 

Polar. Segundo o site da Ambev
2
 (2012), a empresa está no mercado desde o ano de 1999, 

através da fusão da Cervejaria Brahma e da Companhia Antarctica e foi responsável pelo 

estopim da ampliação do setor de bebidas no Brasil, produzindo novas marcas de qualidade e 

oferecidas a preços acessíveis. A Ambev também incentivou o lançamento de inovações e 

aumentou o nível de empregos e a geração de impostos. A marca Cerveja Polar, nasceu no 

ano de 1929, na cidade gaúcha de Estrela.  

 De acordo com o site Almanaque Gaúcho
3
 (2012), a fábrica fundada na cidade de 

Estrela era comandada por Júlio Diehl e tinha filiais nas cidades de Guaporé e Porto Alegre. 

Em 1969, o nome Cervejaria Polar S/A foi adotado. 

 A comunicação da Polar tem como característica marcante a demonstração do orgulho 

do gaúcho pela sua terra, suas tradições vão além do aspecto folclórico, e a preferência por 

produtos que sejam do Rio Grande do Sul, segundo Paulin (2009). 

                                                 
1
 PEREIRA, Eliane. Mídia e Mercado. Meio e Mensagem, São Paulo, p.3, 6 de outubro de 2008. 

2
 AMBEV. Disponível em: <http://www.ambev.com.br/pt-br/nossas-marcas/cervejas/polar-export/polar-export>. 

Acesso em: 24/11/2012. 
3
 ALMANAQUE GAÚCHO. Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2011/10/19/polar-e-

daqui/?topo=13,1,1,,,13>. Acesso em: 24/11/2012. 
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 Este orgulho pode ser representado através do slogan da marca “A Melhor é daqui”, 

que de acordo com a Revista Super Sul
4
 (2013), “identifica a relação que o povo do Rio 

Grande do Sul tem com este produto - um símbolo das tradições gaúchas.” Outra 

representação do orgulho gaúcho é o “bairrismo”, que segundo o Dicionário Aurélio (2013), é 

a forma exagerada de defender os interesses de determinado local, supervalorizando o que 

vem de dentro e desprezando o que vem de fora. Um exemplo próximo é o povo gaúcho. De 

acordo com Ribas (2011), a contextualização histórica da identidade gaúcha evidencia as 

construções e idealizações feitas no estado, originando assim o conceito de superioridade. 

Também identifica-se o bairrismo em seu site, denominado www.polar.rs, onde “rs” 

representa a sigla do Estado do Rio Grande do Sul (RS), diferente dos outros que geralmente 

empregam o “br” no final, como referência ao país. 

 Na publicidade, o bairrismo é utilizado para se aproximar do público-alvo, através da 

utilização típica da forma de escrever e de criar. A Cerveja Polar conquistou milhares de 

consumidores por se utilizar desta estratégia, pelo prazer de tomar uma bebida genuinamente 

gaúcha e produzida exclusivamente para ser vendida no RS. Assim, ela se posiciona como 

única, exclusiva e legitimamente gaúcha, um patrimônio e privilégio dos sul-rio-grandenses. 

 O site The Beer Place
5
 traz informações de que os investimentos em publicidade da 

indústria cervejeira nacional giram em torno de R$ 800 milhões de reais anuais, estando entre 

os maiores clientes de agências de publicidade e patrocinadores dos veículos de comunicação 

nacionais. O principal meio utilizado é a TV aberta, seguida da TV por assinatura e das 

rádios. Dos 30 maiores anunciantes, três são cervejarias, mesmo com diversas restrições para 

anunciar. 

 Essas restrições são definidas pelo Conselho Nacional de auto-regulamentação 

Publicitária, o CONAR
6
, uma organização da sociedade civil fundada em São Paulo, no ano 

de 1980, por associações representativas das agências de publicidade, anunciantes e veículos 

de comunicação. A atuação desta organização tem como propósito evitar a veiculação de 

campanhas com conteúdos ofensivos, abusivos, enganosos ou que desrespeitem o direito 

concorrencial. Qualquer anúncio reprovado pelo Conselho é retirado de circulação em poucas 

horas. 

                                                 
4
 REVISTA SUPER SUL. Disponível em: <http://www.revistasupersul.com.br/polar-lanca-o-livro-1002-coisas-

pra-se-fazer-no-rs-antes-de-morrerq>. Acesso em: 19/06/2013. 
5
 THE BEER PLACE. Disponível em: < http://thebeerplace.blogspot.com.br/2012/08/o-mercado-da-

cerveja.html>. Acesso em: 09/05/2013. 
6
 Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária. Disponível em: www.conar.org.br. Acesso em: 

24/11/2012. 
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 Outro fator importante a ser considerado é o cuidado com o incentivo de bebidas 

alcoólicas. Segundo o Ministério da Saúde
7
 (2012), a combinação de bebidas alcoólicas e 

maior fluxo de veículos durante as festas de fim de ano é responsável pelo aumento médio de 

20% no número de acidentes de trânsito e causa 36 mil mortes por ano no país. Para a 

Secretaria Nacional Antidroga
8
 (2012), boa parte dos desastres com mortes nas rodovias está 

relacionada ao uso excessivo de bebidas por motoristas imprudentes. 

 O investimento em publicidade da marca Polar no Facebook é marcante, pois utiliza o 

grande número de consumidores que conquistou na rede para desenvolver ações importantes. 

Entre elas, está o lançamento do livro digital “1002 coisas para se fazer no Rio Grande do Sul 

antes de morrer”, com caráter totalmente interativo e colaborativo, onde os internautas foram 

convidados a enviar conteúdos com o objetivo de  ilustrar o livro, que está disponível online e 

também para download. Ainda, foi desenvolvido um aplicativo para votação da nova 

embalagem da marca. Os internautas tiveram a oportunidade de escolher entre duas versões 

estilizadas com as cores da bandeira do estado do RS, resultando, assim, no novo rótulo da 

cerveja. Outra ação da Polar foi relacionada ao centenário da marca, celebrado em outubro de 

2012. Nessa ocasião, foram lançadas quatro latas com frases características do RS, são elas: 

“Esta pessoa nunca falou chiado”, “Este vivente tá cheio de orgulho”, “Só pode ser maragato” 

e “Baita fã de vanerão”. Em relação a esta ação, Carlos Alberto Thunm, diretor de criação da 

Agência Paim, agência de publicidade que tem como cliente a marca Polar, propõe o seguinte: 

 
A Polar é mais que um produto, é um patrimônio do Rio Grande do Sul. E não 

poderíamos fazer uma mudança tão importante sem consultar quem mais 

importa: os gaúchos. Por isso dividimos esta decisão com eles através do 

Facebook, que é uma plataforma de interação que a marca já utiliza e onde já 

conquistamos mais de 100 mil fãs (THUNM, 2012). 

 

 Entre as ações lançadas recentemente em seu site, estão o lançamento do clipe do seu 

hit de verão, a música “Guria de Cidreira” (ANEXO A), o lançamento do Hino da Polar 

(ANEXO B), o “Movimento Gaúcho sem Modéstia”, pelo qual os consumidores foram 

convidados a se cadastrar, tornando-se membros do movimento e ganhando certificado e 

adesivos para postagem no Facebook ou no Twitter, além de terem a oportunidade de mandar 

                                                 
7
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=41457>.   

Acesso em: 24/11/2012. 
8
 SECRETARIA NACIONAL ANTI-DROGAS. Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br>. Acesso em: 

24/11/2012. 

http://www.obid.senad.gov.br/
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fotos para fazer parte da galeria Gaúcho sem Modéstia
9
, o “Anulador de Celular Polar” e o 

lançamento de seis novas latas, todas com uma “barbada” diferente no verso. 

 Essas ações demonstram o orgulho gaúcho, já citado como característica marcante da 

cerveja Polar. O sentimento de pertencimento está presente em grande parte da sua 

comunicação, ao contrário da maioria das marcas de cerveja concorrentes, que em diversas 

ocasiões tem foco em outros aspectos como, por exemplo, a utilização da figura da mulher, do 

futebol, cerveja, verão ou Carnaval.  

 Essa diferença no foco da comunicação da maioria das marcas fica mais evidenciada 

nas divulgações realizadas em datas comemorativas tradicionais do Brasil. O Carnaval, que 

acontece em fevereiro ou março, e tem duração de três dias, é uma das mais grandiosas festas 

populares, consegue envolver um grande público, atraindo milhares de turistas dos cinco 

continentes, tornando-se assim momento oportuno para se promoverem. Já a Semana 

Farroupilha é um momento especial de culto às tradições gaúchas, que envolve grande parte 

da população do estado em locais organizados para festejos, como manifestações culturais, 

artísticas e campeiras. A Semana Farroupilha é regulada por uma Lei Estadual e 

regulamentada por um decreto. 

 A partir do cenário em questão, surge o seguinte problema de pesquisa: De que 

estratégias comunicativas a marca Cerveja Polar se utiliza para se relacionar com o seu 

público no Facebook em datas comemorativas? 

 Dessa forma, para orientar a pesquisa foi proposto um objetivo geral: comparar as 

estratégias comunicativas utilizadas no Facebook pela Polar para se relacionar com seu 

público em duas datas comemorativas: Carnaval (feriado nacional) e Semana Farroupilha 

(feriado estadual), no ano de 2013. E como objetivos específicos: (1) mapear a presença da 

marca Polar na internet nos feriados do Carnaval e Semana Farroupilha; (2) analisar as 

estratégias comunicativas utilizadas pela marca no Facebook durante a semana de cada 

feriado; e (3) comparar as estratégias comunicativas utilizadas nos dois momentos. 

 A justificativa para tal pesquisa é o fato de a pesquisadora ter observado há algum 

tempo a utilização intensa da rede social digital Facebook pela Cerveja Polar. Nessa 

comunicação são evidenciadas várias características típicas do cotidiano dos gaúchos como, 

por exemplo, a identificação no discurso utilizado, apresentado de forma típica gaúcha, além 

de jovem e descontraído, o que deixa os internautas com a sensação de se sentirem “em 

massa”, e os aproxima da marca cada vez mais. O nome utilizado pela marca no Facebook e 

                                                 
9
 Galeria Gaúcho sem Modéstia. Disponível em: <http://www.polar.rs/#/gaucho-sem-modestia>. Acesso em: 

19/06/2013. 
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em suas outras redes também chama a atenção: “Ceva Polar”, e não Cerveja, como utilizado 

pelas concorrentes. Essas características geram um questionamento: Qual é o motivo da 

escolha da rede social Facebook para uma comunicação tão intensa com seus consumidores? 

 A escolha pela rede social Facebook deriva de vários motivos, entre eles, a 

interatividade que a rede proporciona. A presença de marca é forte e está representada em 

aproximadamente quatro posts diários, onde frequentemente são lançadas perguntas 

relacionadas ao cotidiano gaúcho, em que os internautas são convidados e incentivados a 

participar, demonstrando o seu orgulho em “ser daqui”. 

 Outro momento oportunizado pela marca são as comemorações de acontecimentos 

importantes do Rio Grande do Sul como, por exemplo, o aniversário das cidades gaúchas. 

Nessas situações, são oferecidos posts parabenizando e convidando o internauta a comemorar 

e novamente aproximando-se dele. 

 As cores utilizadas pelas campanhas publicitárias da marca não poderiam ser outras, se 

não as cores da bandeira do estado do RS. Sejam elas, impressas nos materiais de divulgação 

do produto ou pela web, estampam o vermelho, verde e amarelo. 

 A escolha do tema se dá também pela relação de reconhecimento da pesquisadora. 

Nascida no RS e com moradia fixa no estado, sente-se, como todo(a) gaúcho(a), prestigiada 

com a marca, que exalta os aspectos culturais da gauchidade em suas divulgações, ao 

contrário das tradicionais propagandas de cerveja, associadas ao futebol, praia, mulheres e 

Carnaval. 

 A partir disso, este trabalho buscou analisar a comunicação na ambiência digital, local 

de intenso contato entre marca e consumidor e que precisa ser trabalhado de forma positiva, 

estratégica, em tempo real e integral. No capítulo I – “Ambiência Digital” – Apresenta-se o 

meio comunicativo Internet e as suas relações com os usuários, desde seu surgimento até os 

tempos atuais. São abordados também os conceitos de marketing digital, redes sociais 

digitais, e por fim, aprofundando-se no Facebook, site de rede social trabalhado na pesquisa; 

No capítulo II – “Ambiência Cultural” - São apresentados conceitos chaves para a elaboração 

do trabalho, como cultura, identidade, em abrangências locais e globais, e a apresentação das 

datas comemorativas utilizadas na pesquisa; No capítulo III – Metodologia – expõe-se os 

processos de desenvolvimento da pesquisa e a forma utilizada para desenvolvê-la, através de 

análise de conteúdo. 
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2 AMBIÊNCIA DIGITAL 

 

 A ambiência digital é um espaço utilizado com cada vez mais intensidade por 

empresas que buscam comunicação rápida com seus consumidores. Sites, redes sociais, blogs, 

entre outros, nascem e se fortalecem a cada dia, oportunizando mais opções de escolha as 

marcas. Além disso, a tecnologia móvel avançada leva empresas a produzirem novos 

dispositivos e aparelhos modernos, portáteis e completos, que são levados a diversos lugares e 

acessados a todo momento. Segundo Amorim e Castro (2010, p. 1): uma nova ambiência para 

a comunicação móvel, “a abrangência do desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, 

tem influenciado os meios de criação e de transformação das relações sociais”. 

 Comunicação, sentimentos, novas experiências, vivências, empresas com ideias e 

atitudes conquistam clientes fiéis. Os atuais consumidores buscam construir uma identidade 

com as marcas, e a nova ambiência digital funciona como um espaço ideal para isto.  

 Neste capítulo, são apresentados conceitos como Internet e a relação com seus  

usuários, marketing digital, redes sociais digitais e Facebook, seguindo os autores Amorim e 

Castro (2010), Torres (2009), Castells (2003), Vacas (2010), Staziak (2010), Barichello 

(2009), Azarite e Monteiro (2012), Recuero (2009), Donath (2000), Reid (1991), Franco 

(2008), Watts (2003), Telles (2011) e Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997). 

 

 

2.1 A INTERNET E SEUS USUÁRIOS 

 

 O conceito de internet, considerando o seu surgimento e a mudança proporcionada por 

ela, pode ser descrita através do seguinte trecho: 

 
Há pouco mais de uma década a internet surgiu como uma rede de 

computadores, onde informações podiam ser publicadas por especialistas, 

fossem eles empresas ou pesquisadores, e acessadas por seus clientes. Com seu 

nascimento a Internet trouxe para o mundo dos negócios uma grande novidade: o 

acesso instantâneo às informações sobre produtos e serviços (TORRES, 2009, p. 

19). 

  

 Nessa perspectiva, a internet, segundo Torres (2009), é uma rede que alcança milhões 

de pessoas de diferentes classes sociais, ambas com os mesmos propósitos. Entre eles estão a 

busca por informação, por diversão e também por relacionamentos. É possível comandar, 

interagir e interferir nas atividades ligadas à sociedade e aos negócios. 
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 Para Castells (2003), a internet é um meio de comunicação que transforma em 

realidade a relação de virtualidade, permitindo que a sociedade viva em rede. É uma forma de 

interatividade mediada por computador, que possibilita o diálogo entre membros com 

interesses em comum e modifica pensamentos sociais, construindo assim relações que 

independem de espaços físicos. 

 Essa possibilidade de participação na rede pode ser vista nas produções de UGC – 

conteúdo gerado pelo usuário. Francisco Vacas (2010), afirma que qualquer pessoa pode 

produzir e aplicar conteúdo onde quiser, com canais gratuitos e espaços abertos, 

oportunizando a expressão de opiniões diversas, tornando os usuários produtores de 

conteúdos e não somente receptores. 

 Com vista nessa realidade, algumas empresas passaram a destinar parte de seus 

investimentos em comunicação para o meio digital, com a pretensão de atingir seu 

consumidor e proporcionar uma relação de proximidade. Para ser lembrada de forma positiva 

é importante o monitoramento das redes. O comportamento pró-ativo com cautela na seleção 

dos conteúdos postados e respondendo o consumidor sempre que este postar algum 

questionamento são formas de atrair novos internautas e agradar os já conquistados. Destaque 

para o relacionamento com o consumidor, onde a marca também é mais um ator neste cenário. 

 Segundo Torres (2009), as informações sobre os produtos são acessadas pelo 

consumidor com mais facilidade e rapidez, e é ele quem decide, consumindo estas 

informações e todas as demais opções oferecidas pela Internet, como entretenimento e 

relacionamento, de onde desejar, seja em um portal ou em um blog. 

 Essa facilidade e comodidade proporcionada pela internet justifica o crescimento de 

acesso pelos consumidores. Conforme dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil
10

 (2012), 

houve um crescimento do acesso ao computador nos domicílios brasileiros. A proporção 

subiu de 35% em 2010 para 45% em 2011. A área urbana ainda ocupa um espaço maior, 

totalizando 51%, do que a área rural, que totaliza 16%. O acesso à internet ainda não ocupa a 

metade dos domicílios, mas o crescimento se mostra expressivo, com 38% de acesso, 11 

pontos percentuais em relação ao resultado de 2010. Alguns fatores interferem nesses 

resultados, como o recorte geográfico, a classe social e a renda familiar, que representa apenas 

6% do acesso à Internet em domicílios onde esta renda é de até um salário mínimo e sobe 

fortemente a 91% em domicílios onde a renda soma ganhos superiores a cinco salários. 

                                                 
10

 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa TIC Domicílios e Empresas 2011. Disponível 

em: < http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf>. Acesso em: 25/11/2012. 
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 Segundo estimativas da UIT - União Internacional de Telecomunicações
11

 (2012), a 

proporção de 38% do acesso à internet nos domicílios brasileiros posiciona o Brasil abaixo da 

média das Américas, que alcançam 50%, porém, acima dos Estados Árabes, com 26% e da 

Ásia e Pacífico, com 25%. 

 Mais alguns dados demonstram que no Brasil a maioria dos usuários de internet tem 

um perfil mais jovem, mais escolarizado e mais urbano do que a média da população. 

Também possuem maior poder aquisitivo e estão concentrados no Sudeste. Ainda, conforme a 

UIT, 66% desses usuários utiliza a rede diariamente e possuem 25 anos ou mais. A maior 

forma de utilização destes usuários é a comunicação. Enviar e receber e-mail é a principal 

atividade e compreende 78%, enviar mensagens instantâneas compreende 72%, participar de 

sites de relacionamento ocupa 68% e conversar por voz tem 23%. Usar microblog (22%), 

criar e/ou atualizar blogs ou sites (15%) e participar de listas de discussão ou fóruns (14%) 

são menos comuns. 

 Torres (2009) afirma que o consumidor conectado à internet tem três desejos: 

informação, diversão e relacionamento. Eles são como um farol-guia e ajudam a entender seu 

comportamento. Na busca por informação, o consumidor elabora uma pergunta e por meio de 

uma ferramenta de busca encontra diversos resultados para se informar e se instruir. 

 A busca por diversão é um dos pilares que sustenta a entrada de novos usuários, que 

acessam jogos on-line, sites de piadas, charges, vídeos e animações. A comunicação 

instantânea é um fenômeno de relacionamento muito forte e está substituindo o uso do 

telefone tradicional. A tendência é o uso de aplicativos com funcionalidades integradas, com 

mensagens instantâneas, vídeo e voz. 

 Segundo Torres (2009), o ambiente on-line é tão grande e muda tão rápido que se 

torna difícil qualificá-lo de forma geral, porém, cinco grandes grupos podem dar uma ideia 

deste ambiente, são eles: as ferramentas de busca, os sites e portais, as redes sociais e blogs, 

as ferramentas de comunicação e os mundos virtuais. 

 As ferramentas de busca são utilizadas quando se quer algo novo, uma informação, 

uma foto, encontrar alguém e diversas outras situações. Elas são a porta de entrada de mais de 

80% da navegação, porém, o consumidor não permanece muito tempo nela, pois acha o que 

procura e segue navegando nos sites de seu interesse. 

                                                 
11

 UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Disponível em: < http://op.ceptro.br/cgi-

bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf>. Acesso em: 24/11/2012. 
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 Além dos sites existem os portais, que são megasites utilizados para auxiliar o 

consumidor em tudo que ele precisa, sejam informações, conteúdos e até mesmo e-commerce, 

criam um volume de visitas grande, mas bastante disperso. 

 A grande revolução está no consumidor, que assume o controle por meio das mídias e 

redes sociais, gerando conteúdo, informando-se, divertindo-se e relacionando-se ao mesmo 

tempo. Os fóruns, pelo contrário, são mais antigos, existem inclusive antes da internet. Cada 

fórum é uma reunião de pessoas com o interesse de discutir sobre algum tema. Já, o blog se 

diferencia do fórum, pois é somente uma pessoa falando sobre diversos assuntos, criando 

posts onde outras pessoas podem também comentar, e então, gerar alguma discussão. 

 Ainda sobre as redes sociais, Torres (2009), define que: 

 
As redes sociais, muitas vezes chamadas de sites de relacionamento, são 

ambientes bem mais complexos. Eles visam reunir pessoas, os chamados 

membros, que uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos 

pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, 

criando listas de amigos, comunidades, grupos e fóruns ou até escrevendo um 

blog. A maioria das grandes redes sociais, como Orkut e Facebook, reúnem 

milhares de membros e uma quantidade crescente de funções que permitem a 

interação das pessoas de diversas formas. Cada rede tem suas regras próprias, 

que acabam moldando o comportamento de seus membros e definindo a forma 

de interação mais eficiente. Muitas delas incluem seus próprios mecanismos de 

busca e são fechadas em relação a estas, cujo conteúdo só pode ser encontrado 

por membros (TORRES, 2009, p. 41). 

 

 A importância da internet na vida cotidiana, mesmo inquestionável, é justificável 

através de diversas pesquisas e dados comprobatórios. A publicidade se apropria dessa 

importância e utiliza o marketing digital para facilitar as relações e os hábitos entre as 

pessoas, alcançando assim os objetivos propostos e os resultados esperados. 

 

 

2.2 MARKETING DIGITAL 

 

 O marketing digital se difere do marketing tradicional, pois no digital os consumidores 

estão inseridos em diversos ambientes e contextos, de forma interligada e dinâmica, o que 

torna difícil separar uma ação estratégica de outra, pois elas se interrelacionam. Essa relação 

busca gerar eficácia e consistência aos resultados obtidos. 

 De acordo com Torres (2009, p. 32), “não deve-se esquecer que estamos tratando de 

pessoas e não de números. Por isso, a comunicação, o marketing e a publicidade on-line 

devem atingir as pessoas, os seus corações e as suas mentes, ao invés de seus computadores”. 
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 A fim de obter esse alcance, existem sete ações estratégicas que compõe o marketing 

digital. Para Torres (2009), este conjunto de ações estratégicas criam ações táticas e 

operacionais, de forma coordenada e interdependente, gerando assim simetria e resultados. 

Esse conjunto de sete ações estratégicas compõe o seguinte: marketing de conteúdo, 

marketing nas mídias sociais, marketing viral, e-mail marketing, publicidade on-line, pesquisa 

on-line e monitoramento. 

 O Marketing de conteúdo é usado, por exemplo, para tornar um site atrativo ao 

consumidor e mais visível na internet, por meio da geração de conteúdo. É uma enorme 

audiência que busca informação, assim é fundamental a utilização do marketing de conteúdo, 

onde você planeja, cria e publica conteúdo em seu site. O consumidor busca informação útil e 

relevante, ou seja, conteúdo, na forma de textos, vídeos, áudios, etc. 

 Conforme Torres (2009), a estratégia de marketing de conteúdo deve ser utilizada a 

favor da marca, aproveitando a dinâmica já criada na internet, entre consumidores e 

ferramentas de busca, para gerar conteúdo genuíno, útil e relevante para o consumidor, sem 

interferência comercial. A ideia é ser útil de fato, de forma planejada como uma rádio 

informando o melhor caminho em um momento de congestionamento. 

 Ainda, segundo Torres (2009), as mídias sociais são um campo em expansão para as 

estratégias de marketing, que podem oferecer crescimento para as marcas. No Brasil, mais de 

80% dos internautas participam de alguma rede social, que devem ser entendidas e 

consideradas em qualquer atividade empresarial. 

 Outra ação estratégica é o marketing viral. É o efeito semelhante ao de um vírus. As 

mensagens são espalhadas no boca-a-boca, atingindo milhares ou milhões de pessoas sem 

muito esforço. De acordo com a pesquisa Global Online Consumer Survey, realizada pela 

Nielsen em 2009, 90% dos consumidores declaram que optam por marcas e serviços 

recomendadas por pessoas conhecidas. 

 O e-mail marketing é uma adaptação da antiga mala direta no e-mail. Apesar de todo 

esforço para que a mensagem atinja de fato o consumidor, o resultado ainda é baixo 

comparado ao volume de e-mails enviados, necessitando assim aumentar o volume para 

resultar satisfatoriamente. 

 As alternativas de publicidade online são inúmeras como, widgets, podcast, videocast, 

banners com tecnologia flash e game marketing. As campanhas criadas devem ser 

especialmente para a internet. 
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 A pesquisa on-line também é uma estratégia bem usual, que ao contrário das pesquisas 

convencionais, permite pesquisas mais elaboradas e baratas, baseadas em testes ou 

entrevistas. O monitoramento do marketing digital é a verificação dos resultados de todas as 

ações estratégicas, táticas e operacionais, com o objetivo de corrigir ou melhorar qualquer 

problema existente. O monitoramento de mídias sociais mede também a imagem das marcas, 

a opinião dos consumidores, o problema de produtos e serviços, além de diversas outras 

informações. 

 A importância desse monitoramento se fortalece com a expansão da web, representada 

em três fases, conforme Barichello e Stasiak (2009, 2010): a primeira fase é caracterizada pela 

“busca e conhecimento de um novo espaço (portal) e pelo crédito a uma mídia em ascensão 

(internet) que ainda não tinha seus resultados de visibilidade comprovados”. Essa nova mídia 

não depende das mídias tradicionais e quebra a lógica de emissor-canal-receptor, 

possibilitando ao público a interação rápida e direta com as marcas, modernizando e 

transformando os modos de comunicação.  

 A segunda fase “passa a ser de exploração de um espaço que exige conteúdos 

diferenciados das mídias tradicionais”, a fim de conquistar um público habituado com 

conteúdos dirigidos a mídias tradicionais como, rádio, televisão, jornal, e deixá-los livres e 

convencidos a expor suas dúvidas, sugestões e até mesmo críticas. O terceiro momento é 

resultante de uma presença cada vez maior da web no cotidiano das pessoas, através de sua 

evolução. O contato com o público é mais intenso e o aproveitamento dessa mídia passa a ser 

cada vez mais estratégica. 

 Assim, as redes sociais digitais são exemplos de ferramentas utilizadas para as ações 

estratégicas de marketing por algumas empresas e qualquer falha no monitoramento destas 

ações pode ocasionar crises que refletem diretamente na imagem de marca. O resultado pode 

ser a diminuição de vendas, de seguidores nas redes sociais e até o enfraquecimento de marca. 

 Azarite e Monteiro (2012) trazem ao conhecimento dos interessados em trabalhar com 

mídias sociais uma metologia intitulada Social Media Cycle (SMC), um modelo de trabalho 

que trata as mídias sociais sob um olhar técnico e focado. 
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 Segundo Monteiro (2012),  

 

As mídias sociais fazem parte da realidade das empresas. O grande problema é 

que há vários casos de organizações atuando nas mídias sociais na base da 

tentativa e erro. Por isso, o mercado precisa de uma metodologia estruturada que 

ensine como monitorar, interagir e publicar. 

 

 Os dados do monitoramento podem servir de pesquisa para melhorias de produtos e 

serviços, diminuindo as incertezas e aprimorando as qualidades. Também é possível entender 

em quais lugares o suporte ao cliente está falhando, quais produtos apresentam mais defeitos, 

qual tipo de problema é mais reportado e qual o perfil e interesses dos clientes, gerando 

inteligência para o planejamento de toda a organização. 

 

Para ser efetivo, o trabalho com mídias sociais precisa da energia de diversas 

áreas e hierarquias. É dessa forma que ele se sustenta e atinge seu objetivo real: 

melhorar a empresa como um todo. A tarefa de aculturar a organização, muitas 

vezes, acontece de maneira informal, não estruturada. Mas ela pode ser planejada 

e potencializada. Para isso acontecer, é possível investir em algumas atividades, 

como identificar as pessoas e áreas que precisam ser aculturadas e disseminar as 

informações por meio de treinamentos especiais (AZARITE; MONTEIRO, 

2012, p. 26). 

 

 Essa aculturação dos diversos profissionais de uma empresa é importante em torno de 

um bom projeto de mídias sociais. 

 

 

2.3 REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

 Mídias sociais são ferramentas que oferecem a criação e o compartilhamento de 

informações e conteúdos, onde o consumidor é produtor e também consumidor de alguma 

informação. Isto deixa as pessoas por dentro do que está acontecendo.  

 As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião, 

 
[...] podem ajudar a construir ou destruir uma marca, um produto ou uma 

campanha publicitária. O consumidor não absorve mais a propaganda de seu 

produto como antes. Hoje ele verifica na internet informações sobre seu produto 

e serviço antes de comprar. E busca essas informações nas experiências de outros 

consumidores com quem mantém uma relação a partir das mídias sociais 

(TORRES, 2009, p.111). 

  

 Entre as mídias sociais estão as redes sociais digitais, utilizadas para o relacionamento 

dos internautas. Sobre as redes sociais digitais, Recuero (2009) define que são estruturas 
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compostas por diversos elementos, um deles são os atores que interagem com outras pessoas 

criando laços sociais. Estes laços sociais são diferentes dos habituais, pois se formam com 

uma barreira, a distância. Assim, são criados perfis e pode-se considerar também qualquer 

blog e site, como atores. Sem essa comunicação face a face, são as palavras, os emoticons, 

sinais e gráficos, que constroem a identidade dos usuários. É possível expor gostos e 

desgostos, construindo impressões. Donath (2000), apud Recuero (2009, p. 29), “Aponta que 

grande parte do processo de sociabilidade está baseada nas impressões que os atores sociais 

percebem e constroem quando iniciam sua interação”. 

 As conexões são elementos componentes das redes sociais digitais. As interações dos 

usuários são as comunicações, a troca de mensagens, de sentidos, que podem dar-se de forma 

síncrona, ou seja, em tempo real, gerando uma expectativa de resposta imediata ou quase 

imediata por parte dos envolvidos. Também pode ser de forma assíncrona, quando não há essa 

expectativa, embora também possa acontecer, mas espera-se que o ator responda depois, por 

não estar presente no momento da interação (RECUERO, 2009; REID, 1991). 

 As relações sociais são, portanto, compostas por conjuntos de interações sociais. Uma 

relação envolve uma quantidade grande de interações, capazes de construir, acrescentar e até 

mesmo conflitar. O ciberespaço dá ao internauta a opção de recriar o seu “eu”, sem barreiras 

como sexualidade, cor, limitações físicas, etc.  

 O capital social compõe mais um elemento e indica a conexão entre pares de 

indivíduos, referindo-se a um valor para cada interação. Quanto maior um laço social, maior o 

capital social acumulado (RECUERO, 2009). 

 As topologias nas redes sociais são as estruturas formadas por agrupamentos sociais, 

através de laços sociais. Augusto de Franco (2008), apud Recuero (2009, p. 56), “Declara que 

as topologias são essenciais para a compreensão das redes sociais. Para ele, assim como para 

outros atores, a metáfora da rede é essencial justamente por possibilitar a percepção de 

topologias mais ou menos eficientes”.  

 A dinâmica das redes sociais nos mostra que estas se modificam em relação ao tempo. 

Watts (2003), apud Recuero (2009, p. 79), “Afirmou que não há redes “paradas” no tempo e 

no espaço. Redes são dinâmicas e estão sempre em transformação”.  As transformações estão 

relacionadas às interações dos usuários e aos seus comportamentos, que podem somar e 

construir laços sociais, mas também podem enfraquecer e destruir outros laços, dependendo 

do capital social envolvido em cada relação.  
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Os sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam reunir 

pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil 

com dados como fotos pessoais, textos, imagens, mensagens e vídeos, além de 

interagir com outros membros, criando listas de amigos e comunidades 

(TELLES, 2011, p. 82). 

 

 Redes sociais são, ainda, divididas em dois tipos: filiação que são mantidas pelo 

sistema, mais estáveis e mais facilmente perceptíveis nas redes sociais, exigindo assim menos 

esforços dos atores sociais para serem mantidas; as emergentes demandam um esforço maior 

dos atores para sua manutenção e dependem da permanência das interações no ciberespaço 

(RECUERO, 2009). 

 Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997), apud Recuero (2009, p. 15), “Quando 

uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e organizações, é uma rede social”.   

Essa conexão de pessoas é bastante comum nos dias de hoje, e a utilização do meio digital 

favorece e amplia a comunicação para internautas de diferentes lugares do mundo. Entre os 

sites de redes sociais digitais utilizados pelos usuários da rede internet está o Facebook. 

 

 

2.3.1 Facebook 

 

 O site de rede social Facebook foi criado em 2004, por Mark Zuckerberg, enquanto 

esse era aluno de Harvard, como uma rede social digital exclusiva para estudantes. O foco 

eram os alunos que estavam saindo do secundário e entrando na universidade, pois para ser 

membro, era preciso estar matriculado em alguma das instituições reconhecidas. Com 24 

horas no ar, teve em torno de 12.500 mil inscritos. Em dois anos, o número subiu para mais de 

25 mil universidades ao redor do mundo e em 11 de setembro de 2006, qualquer pessoa 

poderia se inscrever. 

 Seu funcionamento está baseado em perfis e comunidades, onde se pode acrescentar 

ou criar aplicativos, como jogos e ferramentas, tornando a página personalizada e também 

utilizar-se do modo privado, configurando o perfil para que apenas usuários da rede social 

possam visualizá-lo e ter acesso as informações e preferências. 

 A interação também está nos botões de “curtir”, quando o usuário gostou de alguma 

postagem, e de “compartilhar”, quando divide a postagem com os contatos. 
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 Além de perfis pessoais, a rede possibilita a criação de fanpage
12

, permitindo aos 

usuários interagir através do botão “curtir” em páginas de marcas de seu interesse, passando 

assim a receber informações e conteúdos sobre elas em sua timeline
13

. 

 O Facebook é a maior rede social do mundo, 

 
[...] vem crescendo muito no Brasil nas classes A e B, mas, desde sua tradução 

para o português em 2008 tem atraído um montante representativo das classes C, 

D e E. Inclusive em 2010 o Facebook já aparece na lista dos 10 sites mais 

acessados pelos brasileiros. Além do Brasil, o Facebook ainda precisa conquistar 

outros grandes países como a Rússia e a China, pois até a Índia (onde o Orkut 

também predominava) já foi dominada (TELLES, 2011, p. 83). 

 

 A história do Facebook foi transformada em um filme, no ano de 2010, com o título de 

A Rede Social. O filme tem a direção de David Fincher, foi escrito por Aaron Sorkin e 

produzido por Scott Rudin, Dana Brunetti, Michael de Luca, Ceán Chaffin, Kevin Spacey, e 

foi baseado no livro “The Accidental Billionaires”, de Bem Mezrich. Ele conta a história de 

Mark Zuckerberg, graduado em Harvard e gênio em programação de computadores. Mark 

começa a trabalhar em uma nova ideia, que logo se torna uma rede social global e uma 

revolução na comunicação. Ele se conecta a 500 milhões de amigos em seis anos e se torna o 

mais jovem bilionário da história, apesar de alguns inimigos e complicações pessoais e legais 

(SONY PICTURES, 2013). A venda de ingressos para assistir o filme chega a 700.000 

unidades e o orçamento do mesmo é de US$ 40 milhões (ADORO CINEMA, 2013). 

 Ainda, outros dados registram que o Facebook “é o segundo maior site de 

relacionamento do mundo, com 22% do mercado mundial, segundo a pesquisa Wave.3, da 

Universal McCann” (TORRES, 2009, p. 140). 

 Atualmente, o Facebook possui um bilhão de usuários, dos quais 60 milhões são 

brasileiros
14

. A pesquisa realizada pelo site Social Bakers (2013), especializado em 

monitoramento de redes sociais, aponta que os brasileiros são o público mais ativo do 

Facebook no mundo, com o maior número de posts, em média 103 por página em um mês. 

 Os aspectos culturais de determinadas regiões são utilizadas como estratégia para se 

aproximar e conquistar o público-alvo por algumas empresas. 

  

                                                 
12

 Interface específica do Facebook para a divulgação de uma empresa, marca, banda, etc. Ela pode ser 

acompanhada pelos usuários interessados e permite uma segmentação do público que se deseja alcançar. 
13

 Linha do tempo. Espaço onde se pode organizar e sequenciar as Postagens de cada usuário. 
14

 Informações obtidas em: R7. Brasileiros são os mais ativos no Facebook no mundo. Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/brasileiros-sao-os-mais-ativos-no-Facebook-no-mundo-

20121024.html?question=0>. Acessado em 09 de abril de 2013. 
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3 AMBIÊNCIA CULTURAL 

 

 Neste capítulo, serão abordados os temas sobre cultura, abrangências local e global, 

identidade. A cultura é a representatividade de um povo. A cultura gaúcha carrega fortes 

características e tradições que marcaram a história do estado. Essa representatividade, 

também, é marcada por diversas identidades, responsáveis pela identificação dos indivíduos 

com os seus meios. Para o campo da publicidade, a análise das características identitárias 

resulta em campanhas e ações com foco mais preciso e assim, gerando os resultados 

esperados. Os temas são abordados seguindo os autores Caldas e Motta (2010), Coelho 

(2004), Wolf (1994), Polistchuk e Trinta (2003), Hall (2006), Canclini (2003), Jacks (2003), 

Hall (1997), Paganotti (2007), Silveira (2003), Ronsini (2004), Hall (1999), Coelho (2004), 

DaMatta (2001), Trindade (2012), Ortiz (1994), Peruzzolo (2006), Jacks (1998), Jacks (2000), 

Hartmann ( 2002), Stevens (2002) e Jacks (1999). 

 

 

3.1 CULTURA 

 

 O conceito de cultura tem múltiplas definições. Segundo Caldas e Motta (2010), para 

algumas pessoas é como uma determinada comunidade satisfaz as suas necessidades materiais 

e psicossociais, utilizando a noção de ambiente como fonte de sobrevivência e crescimento. 

Para outas, a cultura é como uma comunidade define seu perfil tendo de adaptar-se ao meio 

ambiente. A adaptação, nos dois casos, se bem sucedida, leva a evolução nessa direção, caso 

contrário, tende a levar à correção e à evolução em outro caminho.  

 Ainda, conforme Caldas e Motta (2010), outra forma de ver a cultura parte de que 

todas as configurações culturais estariam previamente no inconsciente humano e as condições 

ambientais internas e externas fariam as combinações diversas dos traços presentes no 

inconsciente, sob a forma de símbolos, dando a chave de uma cultura e de uma comunidade 

humana.  

 De acordo com Coelho (2004, p. 35), “em sua conceituação mais ampla, cultura 

remete à ideia de uma forma que caracteriza o modo de vida de uma comunidade em seu 

aspecto global, totalizante”.  
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 Essas visões são alguns exemplos de focos de análise de estudos sobre cultura, porém 

não esgotam as possibilidades teóricas e metodológicas do estudo da cultura. 

 Na comunicação, o termo também é muito empregado. Os estudos de comunicação 

estão intimamente relacionados com a compreensão da sociedade e da cultura. Nas décadas de 

1940 e 1960, os estudiosos procuraram explicar a organização social e a sobrevivência de 

costumes e tradições, apresentando o termo mass culture (Cultura de Massa como a produção 

cultural em larga escala). Theodor W. Adorno e Max Horkheimer propunham que os meios de 

comunicação como veículos propagadores de ideologias próprias às classes dominantes e 

importadas às classes populares. Com isso, o conceito de indústria cultural foi entendido 

como uma crítica a produção de bens simbólicos, produzidos em escala industrial, 

homogeneizando os gostos e proporcionando uma deteriorização da cultura. Segundo Wolf 

(1994), a identidade do domínio da indústria cultural sobre os indivíduos, o que ela oferece de 

novo, é algo sempre igual, contudo, apresentado sob diferentes formas. 

 A partir dos anos 60, as correntes de estudos norte-americanas dialogam com outras 

correntes como, as culturológicas, onde se fala de cultura da mídia e dos Mass Culture 

(cultura massificada) dos meios de comunicação: o cinema, jornais, revistas, rádio e televisão. 

 Conforme Polistchuk e Trinta (2003), a teoria culturológica européia baseou-se em 

sociólogos como Edgar Morin, semiólogos como Barthes e estudiosos da cultura como, Eco 

para promover o estudo da comunicação nas últimas três décadas do século XX, sendo que 

esta “dá menos importância aos meios de comunicação e confere maior relevância às 

“produções significativas” da “indústria cultural”, como filmes, jornais [...] precursora de um 

modelo teórico recepcional”. Portanto, os Estudos Culturais baseiam-se na estrutura social, no 

contexto histórico e nos meios de comunicação para entender como é atribuído sentido nas 

práticas sociais. Sendo a cultura um conjunto de significados, valores, hábitos e rotinas, 

assim, a mídia é um elemento que atua no plano simbólico, promovendo culturas próprias. 

 O comunicar provém da naturalidade do fazer-se ser e garantir a própria 

sobrevivência, com base na própria força da natureza, nos levando ao relacionamento. Assim, 

para perpetuar suas aquisições culturais, as sociedades realizam a reprodução do 

conhecimento e de vivências, mediante modos de ensino e aprendizado simbólicos. A mídia 

exerce um papel criando representações, assim como, os sujeitos buscam auto-afirmação 

identitária reconhecendo-se na mídia.  

 Na cultura da produção midiática, a representação do real dá lugar à encenação do 

real, quando há verossimilhança. Enquanto, no espaço midiático a representação da realidade 
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e de acontecimentos se dá na veiculação de notícias, de propaganda e do humor, no cotidiano 

ela se dá no acontecimento, nos processos de mediação nos quais o sujeito faz parte e carrega 

sua história, identidade e cultura. Esta é a proposição de Hall (2006, p.74), que afirma ser 

“difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural”. 

 A indústria cultural passa a ser vista como um espaço de lutas simbólicas, de 

reapropriações a partir de uma experiência particular do cotidiano. As representações, os 

textos e os discursos estão diretamente relacionados aos significados, que permitem aos 

sujeitos interpretar, conhecer, reconhecer, contestar e agir no mundo social, constituindo as 

representações, modificando constantemente as noções de consumo cultural, recepção e usos 

sociais dos bens simbólicos produzidos pelos meios de comunicação. A tecnologia dá 

possibilidades de novos usos e apropriações no interior do lar e sua relação com o cotidiano 

da família. 

 A cultura é um híbrido de características e semelhanças. Híbrido esse, que traz 

particularidades para cada lugar do mundo. Em seu registro, uma cultura carregada de 

identidade pode ser observada em abrangências globais e locais.   

  

 

3.2 PANORAMA GLOBAL X LOCAL 

  

 Através da indústria cultural, a comunicação promove uma cultura híbrida, em um 

mercado que procura ser global e baseado sempre em novas tecnologias. Canclini (2003) 

descreve que, após um processo de industrialização da cultura desde o século XIX, a novidade 

na segunda metade do século XX são as modalidades audiovisuais e massivas de organização 

da cultura subordinadas as empresas em busca de lucros, assim como um ordenamento global 

que desterritorializa seus conteúdos e suas formas de consumo, reorganizando os indivíduos 

não mais com base em sua condição de cidadãos, mas na condição de consumidores. Em seus 

estudos midiológicos, o autor trata da mensagem como prática, mídia como tecnologia, meio 

como mundo e mediação como uma antropologia. 

 Canclini também argumenta que: 

 
A expansão urbana é uma das causas que intensificaram a hibridação cultural. O 

que significa para as culturas latino-americanas que  países que no começo do 

século tinham aproximadamente 10% de sua população nas cidades, concentrem 

agora 60 ou 70% nas aglomerações urbanas (CANCLINI, 2003, p. 285). 
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 A sociedade midiática desses lugares pode ser caracterizada por: (1) estar num estado 

de heterogeneidade cultural –  diversas culturas num mesmo espaço realizando “trocas” entre 

si; (2) indefinição entre o pertencimento ao global e ao local – se perguntando até que ponto 

fazem parte de uma aldeia global ou de uma cultura local/regional; (3) um crescimento 

demográfico não uniforme entre diferentes regiões (o que contribui significativamente para os 

movimentos migratórios); (4) a própria migração de pessoas e povos em busca de lugares com 

melhores condições e; (5) uma estrutura política e econômica onde o Estado é o agente 

hegemônico por natureza e, assim, controlador. 

 A globalização atua sobre as identidades, criando diferentes possibilidades de 

identificações. Ao entrar em contato com outros grupos e culturas, as identidades podem ser 

reformuladas, conforme o grau de proximidade. Elas não são fixas ou enraizadas, mas são 

mutáveis e participam do processo de transformação em que se vive. 

 A publicidade desenvolve estratégias para a solução de objetivos comerciais pré-

definidos. Em busca dessas soluções, acaba por atuar em mercados globais e locais de 

maneiras específicas, com características e valores diferentes para um mesmo produto, 

conforme a cultura de cada região. 

 É difícil caracterizar os traços essenciais de uma cultura, 

 
Existem fatores históricos-geográficos-sociais que determinam as 

especificidades culturais dos habitantes de uma determinada região, que, no 

entanto, estão em um processo dinâmico, difícil muitas vezes de serem 

identificados [...] Sendo assim, pode-se falar em cultura e identidade regional no 

plural e é precisamente neste contexto que se gestam as vivências culturais mais 

concretas, vivências estas que constituirão os padrões culturais desta população 

(as outras são televivências). E é porque são tantos os grupos, que não se pode 

falar em identidade, mas em identidade culturais, resultado particular de seus 

processos históricos (JACKS, 2003, p.128). 

 

 A cultura é como o homem e a sociedade que o cerca organizam os modos de vida e, 

assim, suas diversas práticas, os significados e a representação ― é o processo de utilização 

da linguagem para construir significados, que se dá por meio de “sistemas de representação, 

que são a forma como os homens representam o mundo” (HALL, 1997, p.35). A 

representação é como construímos os significados, sendo a identidade como nos 

representamos aos outros. Essa identidade, nesse jogo, que tem de um lado a identidade 

globalizante com a padronização de produtos e padrões, e de outro lado as culturas locais, 

promovendo um constante deslocamento. Entender esta relação nos auxilia na compreensão 

das práticas midiáticas. 
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 A cultura brasileira tem três matrizes: a indígena, a portuguesa e a da África negra. 

Elas misturaram-se e originaram várias subculturas no Brasil. Conforme Caldas e Motta 

(2010), o aristocratismo ibérico marca fortemente a cultura brasileira, ao passar às outras 

etnias como marca de sucesso e ascensão social. A escravidão está presente nas relações inter-

raciais tornando difícil construir uma sociedade totalmente igualitária. 

 É possível observar a cultura brasileira a partir de referências construídas, no cenário 

nacional e internacional. No cinema os estereótipos brasileiros vêm à tona trazendo um 

repertório com temas comumente associados ao Brasil como o país do futebol, do carnaval, 

do samba, do mulato e das belezas naturais (PAGANOTTI, 2007). 

 Entre os estados do Sul do Brasil está o Rio Grande do Sul, 

 
localizado tanto na periferia do Brasil como distanciado das metrópoles platinas, 

[...tendo] que se afirmar como pólo dominado e ameaçado por uma dupla via: a 

nacional, por representar uma cultura alheia a outras dominantes no Brasil; a 

internacional, por ter sua cultura situada num outro Estado-nação que não 

aqueles de reconhecimento consagrado na sua expressão gauchesca, como as 

uruguaias e argentinas (SILVEIRA, 2003, p.39-40). 

 

 Assim, para Silveira (2003), a cultura do gaúcho apresenta-se como uma das mais 

vigorosas construções culturais híbridas do Novo Mundo e o mestiço é o seu ente fundador 

que expressa os dilemas da dominação ibérica na América desde as origens da colonização 

europeia. 

 A cultura é manifestada também em festas por todos os cantos do país, comemoradas 

em datas importantes, como o Carnaval, que possui uma abrangência nacional, e a Semana 

Farroupilha, que acontece no RS, de abrangência regional. 

 

 

3.2.1 CARNAVAL – MANIFESTAÇÃO NACIONAL 

 

 O carnaval é uma das principais festividades populares do Brasil, que possui um 

significado relacionado à liberdade. Conforme o site Sua Pesquisa
15

, a origem é no entrudo 

português, isto é, à entrada da Quaresma, da Quarta-Feira de Cinzas, onde, no passado, as 

pessoas jogavam umas nas outras água, ovos e farinha, possuindo um significado ligado à 

liberdade. 

 Ainda, de acordo com o site, a chegada deste evento no Brasil ocorreu por volta do 

século XVII, influenciado pelas festas carnavalescas da Europa, referências dos personagens 

                                                 
15

 SUA PESQUISA. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/carnaval/>. Acesso em: 24/09/2013. 

http://www.suapesquisa.com/carnaval/
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como a colombina, o pierrô e o Rei Momo, que em seguida foram incorporados ao carnaval 

brasileiro. No final do século XIX foram criados os primeiros blocos carnavalescos, nos quais 

as pessoas vestiam-se com fantasias, decoravam os seus carros e desfilavam pelas ruas das 

cidades, originando os carros alegóricos, típicos das escolas de samba atuais. 

 Segundo o histórico apresentado no site Brasil Escola
16

, a primeira escola de samba 

chamou-se “Deixa Falar” e foi criada em 12 de agosto de 1928. Logo depois, o nome mudou 

para Estácio de Sá e, a partir daí, novas escolas surgiram.  

 Desde então, o carnaval foi crescendo, tomando forma e sendo conhecido através de 

outras caracteríscticas como, as famosas marchinhas, músicas produzidas que deixavam as 

festividades ainda mais animadas, e as escolas de samba, personalizando o carnaval de rua. 

No Brasil, as tradições originais do carnaval de rua permaneceram, em especial, na Região 

Nordeste. 

 No Carnaval acontecem também campeonatos, organizados através das Ligas de 

Escolas de Samba. Estes são promovidos com o objetivo de escolher a mais bela e animada 

entre as concorrentes, assim, induzindo a competição e fazendo com que a cada ano, elas 

ficassem maiores, mais organizadas e bonitas. 

  

 

3.2.2 SEMANA FARROUPILHA – MANIFESTAÇÃO REGIONAL 

 

 A Semana Farroupilha é um momento especial para o povo riograndense, um 

momento de culto às tradições gaúchas, comemorada por praticamente toda a população do 

estado, através de festejos, manifestações culturais e artísticas, mostras e desfiles, como o 

realizado a cavalo. 

 De acordo com o site da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
17

, a 

Semana é regulada e oficializada por uma Lei Estadual (Lei n° 8.715, de 11 de outubro de 

1988) e Regulamentada por um Decreto (Decreto nº 33.224, de 22 de junho de 1989), que 

posteriormente sofreu alterações, que foram regulamentadas de acordo com outros dois 

decretos: Decreto nº 36.180, de 18 de setembro de 1995, que dispõe sobre o dia 20 de 

setembro, considerando-o data magna no estado, comemorado como feriado; e Decreto nº 

44.448, de 22 de maio de 2006, em que institui uma comissão para organizar e orientar a 

                                                 
16

 BRASIL ESCOLA. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/carnaval/historia-do-carnaval-no-

brasil.htm>. Acesso em: 24/09/2013. 
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível em: 

<http://www.al.rs.gov.br/site/>. Acesso em: 24/09/2013. 
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programação da Semana Farroupilha, comemorada de 14 a 20 de setembro de cada ano, em 

homenagem e memória dos heróis farroupilhas. 

 Na capital gaúcha, Porto Alegre, a Semana Farroupilha acontece no Parque Maurício 

Sirotski Sobrinho, com um grande Acampamento Farroupilha e uma intensa programação 

social, cívica e cultural. Os feitos dos gaúchos são relembrados através de palestras, 

espetáculos, lançamento de livros e outras atividades. 

 
Oficialmente, o local começou a receber Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) 

e grupos de amigos, os piquetes, em 1987. Nos anos anteriores, porém, o Parque 

da Harmonia, como é conhecido, já servia de ponto de concentração para 

tradicionalistas que esperavam o desfile cívico-militar de 20 de Setembro. Com o 

tempo, o Acampamento ganhou notoriedade e adeptos. Milhares de pessoas 

desfrutam durante o mês de setembro de churrascos, rodas de chimarrão e 

projetos culturais sobre feitos históricos, origens, costumes, danças, usos, lendas 

e mitos gauchescos (CLIC RBS
18

, 2013) 

 

 A Revolução Farroupilha ocorreu em protesto aos altos impostos cobrados sobre 

charque, sal e outros produtos na região Sul, objetivando a independência em relação ao 

governo central, no século XIX, na época no Império.  

 Segundo o site Revista Escola
19

, os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, no 

dia 20 de setembro de 1835, tomaram o poder em Porto Alegre/RS e implantaram uma 

República. O governo teve seis ministérios, serviço de correio, tratados com outros países e 

polícia própria. Se caracterizou como ditadura, sem ideias liberais e tentativa de mudança 

social, reprimindo qualquer opinião contrária. 

 Ainda, segundo o site, a Revolta terminou em 1845 com um tratado de paz entre os 

revolucionários e Duque de Caxias. O “fracasso” da república farroupilha também se deu a 

não aceitação por parte da população do RS. A visão romântica da história dos farrapos foi 

estabelecida em 1947, com a criação dos CTG‟s (Centros de Tradição Gaúcha), através de 

movimentos de valorização da terra e das origens. Houve uma apropriação da gauchidade, 

simbolizando a identidade, modificando a interpretação de toda essa história e colocando os 

revoltosos como heróis. É a invenção das tradições, mantidas até hoje. 

 As manifestações culturais e sociais, como um todo, independente do lugar, carregam 

consigo uma enorme carga identitária, e faz com que muitas pessoas se identifiquem, através 

de aspectos e características diversas. 

                                                 
18

 CLIC RBS. Disponível em: 
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3.3 IDENTIDADE 

 

 O conceito de identidade é bastante complexo e ainda pouco compreendido nas 

Ciências Sociais contemporâneas. Segundo Stuart Hall (2006, p.9), as mudanças que estão 

acontecendo no século XX deixam de considerar a cultura de classe, gênero, sexualidade, raça 

e nacionalidade como sólidas e passa a analisá-las de forma fragmentada.  É considerado o 

fato dessas mudanças alterarem as identidades dos sujeitos, resultando em outros sentidos. 

 Ainda segundo Hall (1999), a identidade é responsável pela identificação do indivíduo 

com seu meio, com seu grupo social e sua história. Os lugares de origem e as tradições 

deixam fortes vínculos para os indivíduos e a soma de tudo isso cria identidades. 

 Cada vez mais intensamente e com influências da globalização, as pessoas querem ser 

reconhecidas pelo que pensam, falam, demonstram e, principalmente, pelo que consomem. 

 O consumo se torna mais intenso com a globalização e com o desenvolvimento 

econômico mundial, pois a população fica exposta a muita informação e incentivada a 

consumir com cada vez mais intensidade, como se o consumo, o ato de comprar, fosse 

condição para integrar-se a sociedade. 

 Ronsini (2004) entende que a globalização atropelou o processo identitário da 

população mundial, fazendo com que muitos aspectos importantes fossem perdidos e também 

incentivando a criação de vários formatos de identificação. 

 Assim, a identidade torna-se parte da concepção de mundo de cada indivíduo:  

 
As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 

em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada crise de 

identidade  é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social (HALL, 2006, p.7). 

 

 Segundo Coelho (2004), o conceito de identidade cultural aponta para um sistema de 

representação das relações entre indivíduos, grupos e territórios de reprodução e produção, 

meios, espaços e tempos.  

 Para Ronsini (2004) as questões que influenciam a utilização de estereótipos, criados e 

direcionados para a sociedade, necessitam de um olhar mais atento para decifrá-las, a fim de 

compreender o domínio e a presença no cotidiano da sociedade. 
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 No campo da publicidade, a análise da identidade do perfil do público-alvo, que varia 

de acordo com o panorama em questão, gera uma facilidade no direcionamento da 

comunicação e a obtenção de resultados mais precisos. 

 

 

3.4 PANORAMA NACIONAL X REGIONAL 

 

 A identidade nacional brasileira é representada, sob o ponto de vista de DaMatta 

(2001, p. 17-18),  da seguinte forma: 

 
[...] é preciso não esquecer que essas escolhas [sobre o que se é ou não é] seguem 

uma ordem. É certo que eu inventei um “brasileiro” e um “americano” que o 

acompanhava por contraste linhas atrás, mas quem me garante que aquilo que 

disse é convincente para definir um brasileiro foi a própria sociedade brasileira. 

Ou futebol, da música popular, do carnaval, da comida misturada, dos amigos e 

parentes, dos santos, orixás etc., usei uma fórmula que me foi fornecida pelo 

Brasil. O que faz um ser humano realizar-se concretamente como brasileiro é a 

sua disponibilidade de ser assim. 

 

 Os acontecimentos do passado são grandes influenciadores da formação identitária dos 

indivíduos. Conforme Trindade (2012), desde a chegada dos portugueses e especialmente da 

família real ao Brasil. No século XIX, o país tornou-se a sede do reinado português, um 

procedimento que desencadeou os demais processos civilizatórios, passando à república 

ditatorial e atualmente a chamada república democrática, na qual o povo têm “voz” para 

tomar decisões que sejam positivas para o bem comum da sociedade. O Brasil se torna, assim, 

uma mesclagem de etnias, culturas e valores que materializam peculiarmente o sistema 

capitalista atual. 

 A formação da sociedade brasileira se deu através de alguns pontos expostos por 

Trindade (2012, p. 112): 

 
A perspectiva eurocêntrica, fundamentada em uma elite branca, que deixou suas 

consequências históricas, marcando também o preconceito racial existente em 

nossa sociedade; por uma concepção da mestiçagem subjugada aos princípios de 

uma cultura patriarcal e patrimonialista, que também deixou suas marcas nas 

dinâmicas do país, no que se refere ao preconceito racial/social e aos vícios 

sociopolíticos de uma sociedade fundamentada nos valores de uma aristocracia 

de origem rural que se transfere para a dinâmica urbana das cidades brasileiras; 

por uma compreensão dos prejuízos da colonização e do que realmente somos a 

partir dessa miscigenação e sobre como essa formação pode nos favorecer e nos 

prejudicar; e por fim uma visão mais socioeconômica e política de um Estado 

nacional brasileiro, que avalia nossas efetivas possibilidades de emancipação e 

de inserção na economia internacional. 
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 A mestiçagem, mistura de raças presente no Brasil, serviu para a formação de uma 

unidade nacional e assim a uma identidade brasileira. Ortiz (1994) afirma que: 

 
A discussão sobre a cultura sempre foi entre nós uma forma de se tomar 

consciência de nosso destino, o que fez com que ela estivesse intimamente 

associada à temática do nacional e do popular. Foi dentro desses parâmetros que 

floresceram as diversas posições sobre nossa identidade nacional (ORTIZ, 1994, 

p. 45).  

 

 A cultura nacional, para Hall (2006), contribuiu para criar padrões de alfabetização, 

generalizar uma só língua para a comunicação, criar uma cultura homogênea e manter 

instituições culturais nacionais. Ela se tornou, assim, característica-chave da industrialização e 

um dispositivo da modernidade. 

 Atualmente, a produção de cultura nacional passou a preocupar-se com o mercado 

internacional e este fato tem modificado em muito a maneira com que o Brasil é visto pelos 

estrangeiros, já que a cultura brasileira está se transformando e passando a ser ajustada aos 

padrões do exterior, internacionais e “passa da defesa do nacional-popular para a exportação 

do internacional-popular” (ORTIZ, 1994, p. 205). 

 Peruzzolo (2006), enfatiza que o brasileiro tem a necessidade de relacionamento com 

o mundo, não conseguindo viver sozinho. O brasileiro tem medo de ter que contar apenas 

consigo mesmo e é por isso que busca a vida em sociedade. Além da coletividade, a emoção 

também é acrescida ao representar o povo brasileiro. O calor humano em matéria de 

sentimentos é abordado com frequência nos estereótipos de brasilidade. 

 De acordo com Jacques (2000), os primeiros habitantes do RS eram nômades e 

ocupavam igualmente todas as demais regiões próximas onde havia estâncias ou charqueadas, 

onde serviam de peões. Eles não possuiam chefes, leis ou polícia, os gaúchos primitivos não 

têm moral social senão ideias vulgares. Uma espécie de probidade que os leva a respeitar a 

propriedade de quem lhes faz benefícios ou de quem emprega e neles deposita confiança. 

 Os jogos de cartas, o cigarro e o amor pela montaria são hábitos marcantes desses 

homens. “Identificado aparentemente com o cavalo, nasce, vive e morre com ele; nunca o 

gaúcho recusou a montar qualquer cavalo, e nunca se importou com seus vícios ou suas 

qualidades” (JACQUES, 2000, p. 72). Em relação às armas utilizadas, segundo Jacques 

(2000), na lida campeira ou nas lutas, estão às boleadeiras, o tradicional laço e, quando fosse 

possível adquirir, a faca, a espada e a pistola. 

 A gauchidade apresenta grande força dentro da composição da identidade nacional 

brasileira. Conforme Jacks (1998), desde o século XIX ocorreram no RS movimentos 
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culturais de origem urbana que objetivaram a afirmação desta identidade, contribuindo para a 

formação do mito do gaúcho: “um bravo herói, destemido, com passado guerreiro de 

grandiosas vitórias e feitos, o centauro dos pampas, o monarca das coxilhas”. 

 Na construção do mito, os CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) surgidos 

provavelmente na segunda metade da década de 40, tiveram papel fundamental. 

 
A grande ação em prol do tradicionalismo gaúcho aconteceu em Porto Alegre, 

em 1947, no Colégio Júlio de Castilhos (...). Um grupo de estudantes oriundos 

do interior, entre os quais se destacavam Barbosa Ledda, Paixão Cortes e 

Glaucus Saraiva, uniu-se para criar um clube destinado a cultivar as tradições 

gaúchas então praticamente esquecidas. Os fundadores criaram também uma 

sinonímia própria. A palavra clube deu lugar a centro, o presidente chamou-se 

patrão, os diretores levaram o nome de capataz ou sota-capataz, os vários 

departamentos foram denominados invernadas. Estava fundado o 35 CTG, o 

primeiro Centro de Tradições Gaúchas (HARTMANN, 2002, p. 137). 

 

 Segundo Stevens (2009), a identidade gaúcha caracteriza-se por estar dividida em dois 

pólos: ou se é alemão ou italiano; ou gremista ou colorado etc. Esta dualidade pode ser 

compreendida como oposição a aquilo que não se é, ou seja, quando não se é colorado 

subentende-se que se é gremista. Porém, mesmo com a existência destes pólos, ela se unifica 

em relação ao estado do RS. Mesmo discordando em relação ao time de futebol, todos se 

reconhecem como gaúchos. A figura do gaúcho aparece como o herói de lutas, do homem do 

campo e da virilidade. 

 Os gaúchos demonstram mais apreço a identidade regional do que a nacional. Um 

exemplo é que se tem dois desfiles cívicos no estado, um pela independência do Brasil e outro 

pelo início da Revolução Farroupilha. O que reforça esta escolha são os elementos próprios do 

RS como danças, música, vestes e comida e por uma aproximação dos países Platinos, que 

exerceram forte influência cultural no Rio Grande do Sul. 

 Também são considerados símbolos do RS o quero-quero, o cavalo crioulo, a erva-

mate, a flor brinco-de-princesa, e outros elementos e hábitos típicos, que segundo Jacks 

(1999), como o chimarrão, o churrasco, a música, a dança, o rodeiro, a indumentária, as lides 

campeiras, o linguajar e o ambiente rural. Os valores ligados à cultura são a honra, o respeito 

pelo adversário e pela mulher, a cordialidade, a disputa e o linguajar metafórico. O Hino 

Oficial do RS também representa a personalidade e os valores morais do povo riograndense. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Para dar conta de compreender as estratégias comunicativas que a marca Cerveja Polar  

utiliza para se relacionar com o seu público no Facebook em datas comemorativas, esta 

pesquisa possui natureza híbrida, qualitativa e quantitativa, e apresenta como método a análise 

de conteúdo. Neste capítulo, há a descrição da página da marca em análise, a quantificação, 

seleção e análise dos posts. As abordagens se dão através dos autores Moreira (2002), Osuna 

(1989), Amaral, Fragoso e Recuero (2011), Bardin (2009), Bardin (1977), Moraes (1999), 

Herscovitz (2008) e Brito (2009). 

 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

 Com o objetivo de analisar a comunicação da cerveja Polar na rede social Facebook, a 

sua história e também as estratégias utilizadas por ela, realiza-se uma pesquisa de natureza 

híbrida, qualitativa e quantitativa, guiada pela metodologia de análise de conteúdo com ênfase 

na vertente qualitativa. A vertente quantitativa é usada apenas para selecionar o objeto do 

estudo e coletar o corpus da análise. De acordo com Moreira (2002), a pesquisa qualitativa 

tem foco na interpretação de dados, visando o entendimento, a subjetividade. 

 Por outro lado, a pesquisa qualitativa abdica quase totalmente das abordagens 

matemáticas no tratamento dos dados, trabalhando preferencialmente com as palavras orais e 

escritas, com sons, imagens, símbolos, etc. (MOREIRA, 2002, p. 44). 

 Em relação à amostragem quantitativa, Osuna (1989), apud Amaral, Fragoso e 

Recuero (2011, p. 62) cita que “Quando se pretende generalizar amplamente os resultados da 

pesquisa, é preciso trabalhar com uma amostra representativa, ou seja, uma „reconstrução 

reduzida, porém, real do universo que se deseja investigar”.  

 Escolheu-se a metodologia de análise de conteúdo, que segundo Bardin (2009), torna-

se um conjunto de técnicas de análise que utiliza procedimentos sistemáticos e objetiva a 

descrição do conteúdo das mensagens. Ela se organiza em torno de três pólos: pré-análise, 

exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados, através da inferência e da 

interpretação. De acordo com Bardin (1977), a organização ainda é realizada em uma etapa de 

análise que envolve cinco fases: preparação das informações a serem analisadas; 
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transformação do conteúdo em unidades; classificação das unidades em categorias; descrição 

das categorias e inferência ou interpretação. 

 Essa metodologia segundo Moraes (1999), é adequada para o estudo de fenômenos 

midiáticos da atualidade e propõe a compreensão do objeto estudado. 

 
Como método de investigação, a análise de conteúdo compreende procedimentos 

especiais para o processamento de dados científicos. É uma ferramenta, um guia 

prático para a ação, sempre renovada em função dos problemas cada vez mais 

diversificados que se propõe a investigar. Pode-se considerá-la como um único 

instrumento, mas marcado por uma grande variedade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto, qual seja a comunicação (MORAES, 1999, 

p.23). 

  

 Em relação aos resultados da análise de conteúdo, Herscovitz (2008) diz que estes são 

apenas um mapeamento das tendências e intenções através de textos, símbolos, sons e 

imagens, não podendo assim serem a realidade em si. 

 Seguiram as seguintes etapas de desenvolvimento da análise: 

1) Descrição da fanpage, contendo informações como número de likes, data de criação, 

etc.; 

2) Quantificação dos posts nos dois períodos selecionados. O primeiro, no Carnaval, em 

fevereiro e o segundo, na Semana Farroupilha, em setembro; 

3) Os posts mais compartilhados de cada dia das duas semanas foram selecionados para 

análise; 

4) Examinou-se: número de curtidas, número de compartilhamentos, interação entre a 

marca e seus usuários através dos comentários, temáticas exploradas, estratégias 

comunicativas e discursivas empregadas; 

5) Comparação dos resultados obtidos. 

 

 

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 O universo da pesquisa são os conteúdos postados no Facebook pela marca Cerveja 

Polar. A Cervejaria Polar nasceu no ano de 1929, na cidade de Estrela/RS, inicialmente com o 

nome de Júlio Diehl & Cia, depois renomeada para Kortz, Dexheimer & Cia, posteriormente 

para Cervejaria Estrella e então, no ano de 1945, o nome Polar S/A – Indústria, Comércio e 

Agricultura foi aderido. A Cerveja Aurora foi uma das primeiras marcas da empresa, 

juntamente com a Cerveja Stern, a Polar Chopp, e ainda as bebidas Guaraná Frisante, Soda 

Laranja, Água Estrela, Gasosa Cristal e Água Tônica. 
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 Em 1969, ano de lançamento da Polar Export e época de auge na produção de bebidas, 

a razão social da empresa alterou para Cervejaria Polar S/A. Já em 1999, com a fusão das 

duas maiores cervejarias do Brasil, Brahma e Antarctica, a Ambev passou a ser detentora da 

marca Cerveja Polar. 

 Segundo o sítio eletrônico da Ambev (2013) a Cerveja Polar é produzida a partir de 

maltes, lúpulos selecionados, água, cereais não maltados, carboidratos, antioxidante INS 316 

e estabilizante INS 405. Tem como características a baixa fermentação e o aroma, sabor e 

amargor suaves. O teor alcoólico é de 5,0% vol, o calórico é de 42,9 kcal/100 ml e o produto 

contém glúten. 

 Atualmente, a Polar Export é comercializada somente no estado do RS. Ela pode ser 

encontrada nas seguintes embalagens: garrafa retornável de 1 litro, retornável de 600 ml, long 

neck de 355 ml, lata grande de 473 ml e lata pequena de 350 ml. 

  

 

4.3 PERCURSO ANALÍTICO 

 

4.3.1 Sobre a página 

 

A fanpage da marca Polar no Facebook (Figura 1) foi criada no dia 27 de junho de 

2011, possui 248. 199 likes e 7. 035 pessoas falando sobre ela. Nela, há referência para a sua 

conta do Twitter e também ao seu Instagram, ambos nomeados como @cevapolar. Uma 

curiosidade é a classificação na categoria Vinho/Destilados, em se tratando da bebida cerveja. 

São realizadas em torno de quatro postagens diárias. 

 Como características, estão as cores utilizadas: vermelho, verde e amarelo. Essas cores 

estão em sua marca, em todas as suas peças gráficas e nos rótulos de seus produtos. São 

também as cores da bandeira do estado do RS. O uso de cores na publicidade é estratégia para 

alcançar o objetivo proposto no plano de comunicação. As cores exercem um papel 

importante no psicológico de cada indivíduo, podendo ser usadas para estimular, acalmar, 

afirmar, negar, decidir e, aliadas a propaganda, são capazes de vender. O fato de agirmos de 

maneira mais emotiva do que racional quando estamos sob efeito das cores, é motivo para a 

propaganda abusar das cores a fim de despertar sensações e atrair para o consumo.  

 De acordo com a Apostila Direção de Arte, do curso de Comunicação Social 

Publicidade e Propaganda, da AESPI – Associação de Ensino Superior do Piauí (BRITO 

2009, p. 04), o vermelho indica guerra, sangue, perigo, fogo, energia, força, ação, movimento 
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e paixão. O estado do RS é marcado pela Revolução Farroupilha, uma guerra de anos que 

provocou muito sangue e mortes. Também simboliza a paixão dos “viventes” do estado pela 

sua terra. O verde representa a natureza, a floresta, a vida, bem-estar, liberdade, juventude, 

esperança e energia. Sentimentos que a marca pretende transmitir. O amarelo é utilizado para 

indicar ouro, sol, calor, luz, verão, espontaneidade. É uma cor estimulante.  

 Também característico é o linguajar utilizado, que se mostra marcante, através de 

expressões e gírias típicas do povo gaúcho. A marca também menciona algumas cidades 

gaúchas, especialmente em datas comemorativas, como o aniversário delas, e é muito 

exaltado o orgulho pelas suas terras. 

 No Facebook, são realizadas diversas ações de interação com o público, como o 

lançamento do livro digital “1002 coisas para se fazer no Rio Grande do Sul antes de morrer”, 

um aplicativo para votação da nova embalagem dos produtos da marca, foram lançadas quatro 

latas com as seguintes frases características do estado do RS: “Esta pessoa nunca falou 

chiado”, “Este vivente tá cheio de orgulho”, “Só pode ser maragato” e “Baita fã de vanerão”, 

aconteceu o lançamento do clipe do seu hit de verão, a música “Guria de Cidreira”, o 

lançamento do Hino da Polar, o “Movimento Gaúcho sem Modéstia”, o “Anulador de Celular 

Polar” e, por fim, o lançamento de seis novas latas, todas com uma “barbada” diferente no 

verso. 

 A relação com os internautas é de muita interatividade, incentivando-os sempre a 

enviar fotos, vídeos, histórias, fazer comentários e curtir as postagens. São criadas 

perguntas/enquetes objetivando a sua participação. A marca exalta a importância de tê-los em 

sua rede. 

 

 

 



37 

 

 

 

 

Figura 1 - Fanpage da Polar no Facebook. 
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4.3.2 Sobre os posts 

 

Post Dia 
Post mais 

compartilhado 

Número de 

compartilhamentos 

Número 

de likes 

Número de 

comentários 
Formato 

 Fevereiro 2013 

1 

10.02.13 Videoclipe: 

Guria de 

Cidreira 

82 89 2 Videoclipe 

2 
11.02.13 Foto de 

internauta 

149 256 13 Foto 

3 

12.02.13 Videoclipe: 

Guria de 

Cidreira 

58 41 0 Videoclipe 

4 
13.02.13 Foto de 

internauta 

165 285 9 Foto 

5 
14.02.13 Dia de São 

Valentim 

311 337 9 Webcard 

(só texto) 

6 
15.02.13 Acabou o 

Carnaval 

915 604 13 Webcard 

(só texto) 

7 
16.02.13 Dicas da 

Polar 

1.164 523 16 Webcard 

(só texto) 

 

Setembro 2013 

8 
15.09.13 Não há 

Postagem 

- - - - 

9 
16.09.13 Não há 

Postagem 

- - - - 

10 
17.09.13 Não há 

Postagem 

- - - - 

11 
18.09.13 Não há 

Postagem 

- - - - 

12 19.09.13 Dia do 407 480 8 Webcard 
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Gaúcho (só texto) 

13 
20.09.13 Dia do 

Gaúcho 

2.984 1.970 29 Webcard 

(só texto) 

14 
21.09.13 Novas latas 

da Polar 

37 109 3 Vídeo 

 

 

4. 3. 2. 1 Descrição e análise de cada post 

 

a) Post 1 – Videoclipe: Guria de Cidreira 

 O Post 1 (Figura 2), publicado no dia 10.02.2013, apresenta o videoclipe da música 

Guria de Cidreira, que possui 82 compartilhamentos, 89 likes e dois comentários. “Guria de 

Cidreira musa do litoral encantou a praia inteira de Torres ao Chuí!” é seu texto inicial, 

composto por parte da letra da música (em anexo na íntegra) e a expressão “ao Chuí”, que 

representa um amplo alcance. Apresenta o videoclipe no próprio post para acesso direto, bem 

como um link para acesso em outra página. 

 O videoclipe foi lançado em homenagem ao verão, à mulher riograndense e a uma das 

praias mais populares do estado, Cidreira. Relata características e lugares conhecidos pelos 

gaúchos, em trechos como: “Guria de cidreira, musa do Litoral, encantou a praia inteira de 

Salinas à Pinhal. Guria de Cidreira, vamos ficar de bobeira, curtindo o marrom do mar e 

tomando uma Polar”. Tem interpretação do músico Carlinhos Carneiro, da banda gaúcha 

Bidê ou Balde, participação dos comunicadores da Rádio Atlântida FM Porã e Luciano Potter, 

ambos integrantes do programa Pretinho Básico e direção de Piangers, também integrante da 

rádio. Todos possuem grande popularidade e influência no Rio Grande do Sul. O nome da 

música faz referência à música Garota de Ipanema, sucesso de Tom Jobim nos anos 60, 

inspirada em Helô Pinheiro, que passava frequentemente por Ipanema, no Rio de Janeiro/RJ. 
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Figura 2 - Post 1: Videoclipe da Música Guria de Cidreira. 

 

 

b) Post 2 – Foto de internauta. 

 O Post mais compartilhado do dia 11 de fevereiro possui 149 compartilhamentos, 256 

likes e 13 comentários (Figura 3). O conteúdo é a foto de uma internauta, a Eduarda Cruz, e 

possui como elemento uma garrafa long neck de cerveja Polar. A garrafa está apoiada em uma 

base e possui como fundo a imagem de um rio. Em seu gargalo, um guardanapo, utilizado 

comumente em garrafas long necks para auxiliar no manuseio da garrafa.  

 Vale destacar a ressalva presente em forma de texto na imagem: “Beba com 

moderação”, fator importante de precaução para que não ocorra o incentivo de bebidas 

alcoólicas. 

 O título da foto faz menção à Semana Farroupilha, comemorada no mês de setembro: 

“Curtindo aquela Polar gelada em plena segunda! Bem que podia emendar com a semana 

farroupilha né?”. Seus comentários citam também o Carnaval, comemorado na semana em 

que a foto foi postada, a exemplo do seguinte, do comentarista 1: “Carnaval,e Polar na 

cabeca e samba no pe,em tramanda...”, e justificam a escolha pela marca Polar: “POLAR é 

POLAR e ponto.”, do comentarista 2. 

 A estratégia comunicativa presente é a utilização de uma foto enviada pela internauta, 

demonstrando a importância da participação de seus consumidores no espaço da marca. Para 

Recuero (2009), as redes sociais digitais são compostas por diversos elementos, como os 
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atores sociais discursivos, que interagem formando laços, com outras pessoas e com marcas. 

O processo de interação e sociabilidade é baseado nas impressões e percepções construídas. 

Outro elemento componente das redes sociais digitais são as conexões. O ciberespaço dá ao 

internauta a opção de recriar o seu “eu”, trocando mensagens, sentidos e viabilizando a 

comunicação. 

 Entre as estratégias discursivas, estão a presença da garrafa do produto, a expressão 

“Mas Bah!”, típica do povo gaúcho, e a união do texto inicial com a imagem, compondo um 

clima de descontração e curtição em plena segunda-feira, início de semana e retorno a rotina 

para grande parte da população, imaginando como seria se pudessemos emendar com a 

Semana Farroupilha e seguir as comemorações. As cores utilizadas remetem ao verde, 

vermelho, branco e azul. Estas cores, segundo Brito (2009), transmitem energia, bem-estar, 

emoção, paixão, paz, harmonia e tranquilidade. 

 

 

Figura 3 - Post 2: Foto de internaura 



42 

 

 

 

 

 

c) Post 3 – Videoclipe: Guria de Cidreira. 

 O Post 3 (Figura 4), do dia 12/02/2013, possui o mesmo conteúdo da postagem do dia 

11/02/2013. Apresenta o videoclipe no próprio post para acesso direto, bem como um link 

para acesso em outra página. Desta vez, recebeu 58 compartilhamentos, 41 likes e não recebeu 

comentários. Com o seguinte texto inicial: “Tá voltando pra casa pra começar essa semana, 

que já tá no fim, e tá na tranqueira da freeway? Aumenta o som do carro e dá o play!”. A 

referência é o início da semana na quarta-feira, posterior ao feriado de Carnaval, comemorado 

no dia da postagem, 12 de fevereiro. Interessante mencionar que exatamente no dia do 

Carnaval, a postagem não é em comemoração ao feriado, mas sim é citada a volta para casa 

para iniciar mais uma semana, depois do Carnaval. 

 Como estratégia, é possível analisar a menção no texto inicial à “tranqueira na 

freeway”, comum em retornos de feriados na estrada que faz a ligação da capital gaúcha Porto 

Alegre com o litoral gaúcho. 

 

 

Figura 4 - Post 3: Videoclipe da música Guria de Cidreira. 

 

 

d) Post 4 – Foto de internauta. 

 A postagem mais compartilhada do dia 13/02/2013 é a foto de uma internauta (Figura 

5). A postagem obteve 165 compartilhamentos, 285 likes e 9 comentários. A foto traz a 

imagem de uma cuia com erva mate, pronta para o costume típico dos gaúchos, tomar 
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chimarrão. Nota-se, que mesmo se tratando de uma foto de chimarrão, uma bebida não 

alcoólica, a marca preocupa-se com o incentivo de bebidas alcoólicas e inclui a frase “Beba 

com Moderação” na arte do anúncio, como acontece com outros de seus posts. A utilização, 

novamente, de fotos produzidas e enviadas por internautas demonstra o relacionamento 

próximo e intenso que  a marca mantém com seus consumidores. 

 O título da postagem faz referência ao Carnaval, comemorado no dia anterior a 

postagem da foto, e a aposta é no chimarrão para manter as forças, como o que segue: “Pra 

manter as forças dessa semana que já começou pela metade um belo mate tá valendo”. Entre 

alguns comentários sobre o post, estão os seguintes: “ahhh simm colocaram Polar no Mate?! 

Hehehe.. ficou tri a foto”, do comentarista 1, e “Ahhhh, eu quero esse mate. 

ashashashadhadh”, postado pelo comentarista 2. 

 Como estratégia, está a utilização do elemento chimarrão, bebida que faz parte do dia 

a dia da maioria dos gaúchos, com a logo em detalhe na borda da cuia. A cor verde da erva é 

uma das cores da marca e transmite energia. 

 

 

Figura 5 - Post 4: Foto de internauta. 
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e) Post 5 – Dia de São Valentim. 

 O post mais compartilhado do dia 14 de fevereiro é inusitado (Figura 6). Refere-se ao 

Dia de São Valentim, uma data comemorativa que não é típica para os gaúchos, mas que 

também merece comemoração, é um motivo “pro bagual abrir uma ceva”. O post recebeu 

311 compartilhamentos, 337 likes e 9 comentários. 

 A estratégia de utilização de datas importantes é comum na comunicação da marca, 

que faz postagens específicas para diversas delas. As cores seguem as mesmas da bandeira do 

estado do RS e da identidade visual da marca. Também seguem a logo em detalhe na parte 

inferior central e a frase “Beba com Moderação”, compondo o layout. 

 O título dado a postagem é “Anota aí no calendário, tchê!”, e entre os nove 

comentários, estão: “Ah Cai fora, tchê! Dia de São Valentim é coisa da (des)cultura dos 

norte-americanos! Nós já temos o Dia de Santo Antônio, para o Dia dos Namorados, não 

precisamos dessas americanices! Fora! Fora com americanização !”, do comentarista 1, 

fazendo uma crítica a utilização de  datas comemorativas típicas norte-americanas, sem 

resposta por parte da marca, e “concordo plenamente ainda mais para abrir uma Polar não 

necessitamos de nehum motivo,basta abrir simples assim”, do comentarista 2, referindo-se a 

desnecessária existência de motivos para beber uma Polar. 
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Figura 6 - Post 5: Dia de São Valentim. 

 

 

f) Post 6 - Acabou o Carnaval. 

 Entre os analisados, o post mais relacionado ao Carnaval é o do dia 15/02/2013 

(Figura 7), três dias após a data ser comemorada. Mesmo possuindo um conteúdo voltado ao 

Carnaval, não deixa de mencionar a Semana Farroupilha, comemorada somente sete meses 

depois, fator que não deixa dúvidas quanto ao orgulho do gaúcho ao seu dia e a sua terra. O 

Post obteve 915 compartilhamentos, 604 likes e 13 comentários que confirmam esse 

sentimento comum das pessoas que vivem no RS. 

 O título do Post é “Já vai te aprumando, tchê! e a imagem traz o Monumento ao 

Laçador, situado em Porto Alegre, capital gaúcha. O monumento histórico representa o 

gaúcho tradicionalmente pilchado, tem como modelo o tradicionalista Paixão Côrtes e é um 
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dos cartões postais da cidade. As cores utilizadas são as padrões vermelho, verde e amarelo e 

a logo está presente a direita da imagem. 

 

 

Figura 7 - Post 6: Acabou o Carnaval. 

 

 

g) Post 7 - Dicas da Polar. 

 O post 7 (Figura 8), o mais compartilhado do dia 16/02/2013, tem 1.164 

compartilhamentos, 523 likes e 16 comentários. Seu título é remetido ao “bagual que vai 

encarar o nosso mar louco de faceiro!”, alertando-o sobre os cuidados com o tradicional 

repuxo dos mares do sul. A frase: “Gaúcho não surfa, monta na onda e doma o repuxo.” se 

refere as expressões criadas de acordo com o assunto em questão, nesse caso, o gaúcho. Os 

internautas comentaram com novas criações, como essas: “gaúcho não navega na internet, 

atravessa a nado.”, e “gaúcho mata a sede com mate, não com droga lícita!”, gerando uma 

controvérsia com o consumo das bebidas da marca Polar, considerada uma droga lícita. 
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 Como estratégia utilizada, está o uso das cores símbolos da marca. A frase “Beba com 

Moderação” está na parte inferior direita da imagem. 

 

 

Figura 8 - Post 7: Dicas da Polar. 

 

 

h) Post 8 

Não há postagem no dia 15/10/2013. 

 

 

i) Post 9 

Não há postagem no dia 16/10/2013. 

 

 

j) Post 10 

Não há postagem no dia 17/10/2013. 
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k) Post 11 

Não há postagem no dia 18/10/2013. 

 

 

l) Post 12 - Dia do Gaúcho. 

 O post do dia 19.09.2013 faz referência ao Dia do Gaúcho que estava chegando 

(Figura 9). A postagem recebeu 407 compartilhamentos, 480 likes e 2 comentários. Através 

da frase “Tá chegando...”, o conteúdo gera expectativa aos internautas para o dia mais 

comemorado pelos gaúchos, atuando como um teaser. 

 Os comentários para a Postagem já parabenizam os gaúchos, como os seguintes: “Se 

eu fosse citar nomes de pessoas que ainda cultivam as tradições gaúchas,estaria sendo 

injusto então fica aqui minha homenagem a todos GAÚCHOS e GAÚCHAS de todas as 

querencias. PARABÉNS GAUCHADA AMIGA!”, do comentarista 1, e “Tchê a data mais 

esperada por todos os gaúchos e gaúchas do RGS..Parabéns a todos em especial a vc" 

Lindinha a prendinha mais encantadora de todo RGS.”, do comentarista 2. 

 As cores utilizadas seguem sendo o verde, vermelho e amarelo, que transmitem 

energia, paixão, calor, entre outros, e nesta postagem já está presente o selo de 20 de setembro 

da Polar. Nesta postagem, aparece a bandeira do estado tremulando. 
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Figura 9 - Post 12: Dia do Gaúcho. 

 

 

m) Post 13 - Dia do Gaúcho. 

 O Dia do Gaúcho foi especial. É a comemoração máxima para os gaúchos e recorde de 

compartilhamentos, likes e comentários, conquistando 2.982, 1.970 e 29, respectivamente 

(Figura 10). Todos exaltam a importância do dia, parabenizam os gaúchos e gaúchas e alguns 

querem até comemorar com a marca: “Puts, da pra mandar uma Polar aqui pros states...ta 

difícil ficar sem! Saudade do meu RS!”, do comentarista 1 e “Bem que a Polar poderia me 

mandar uma caixa de ceva neste dia que também é meu................”, do comentarista 2. 
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 O conteúdo da Postagem é parabenizando os gaúchos e o título dá vivas ao Rio 

Grande do Sul. As cores seguem as padrões utilizadas na comunicação da marca, o selo de 20 

de setembro da Polar está presente e o alerta “Beba com moderação” também. 

 

 

Figura 10 - Post 13: Dia do Gaúcho. 

 

 

n) Post 14 - Novas latas da Polar. 

 A Postagem mais compartilhada do dia 21 de setembro tem formato de vídeo e possui 

como conteúdo as novas latas da Polar (Figura 11). O play para o vídeo pode ser dado no 

próprio post. Possui 37 compartilhamentos, 109 likes e 3 comentários, que citam a maneira 
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ideal de consumir a bebida: “estupidamente gelaaadaa”, pelo comentarista 1, e “tem que ser 

bem gelada”, pelo comentarista 2. 

 O título é “Te liga nas novas latas da Polar, as mais parceiras do mundo. Cada uma 

vem com uma baita barbada. Te arranca pra conseguir a tua.”. As seis novas latas da Polar 

possuem em seu verso dicas diversas para os consumidores. 

 

 

Figura 11 - Post 14: Novas latas da Polar. 

 

 

4.3.2.1.1 Detalhamento crítico 
 

 Após as análises realizadas, pôde-se observar a importância demonstrada pela marca 

Polar com a Semana Farroupilha. Na época, uma parte significativa das postagens se refere 

aos festejos gauchescos em formato de webcard e vídeos. Isso foi notável, antes mesmo das 

comemorações. Com a proximidade da data, a marca iniciou também uma contagem 

regressiva para ela, gerando assim expectativa por parte dos internautas. Por parte desses, a 
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interatividade também é maior, através do crescente número de likes, comentários e 

compartilhamentos no período.  

 Já durante a semana do Carnaval, os formatos variam em torno de videoclipes, fotos 

de internautas e calendarização. A citação em relação a data comemorativa do Carnaval 

aparece somente três dias após ser comemorada, e utiliza-se do texto: “Já vai te aprumando, 

tchê! Acabou o Carnaval. Agora é contagem regressiva para a Semana Farroupilha”, não 

deixando de citar a data comemorativa especial aos gaúchos. A imagem para esse post não 

possui qualquer referência com o Carnaval, pois foi utilizada a imagem do Monumento ao 

Laçador, situado na capital gaúcha, Porto Alegre, que remete ao gaúcho tradicionalmente 

pilchado. 

 Em geral, também foram observáveis outras características marcantes, como a 

padronização dos posts, que é demonstrada através das cores utilizadas (verde, vermelho e 

amarelo), do alerta “Beba com Moderação”, da logo da Polar, e, com bastante frequência, da 

imagem dos produtos comercializados, como latas ou garrafas da bebida. Outra característica 

é a utilização de expressões típicas, como “Mas Bah!”, e de elementos representativos, como 

o chimarrão. As postagens referentes à Semana Farroupilha estão marcadas através do selo de 

20 de Setembro, criado pela marca. 

 Por fim, foi possível observar as estratégias adotadas pela marca, orgulhando-se das 

coisas “daqui”, referindo-se ao estado do Rio Grande do Sul. O bairrismo é marcante e a 

interação com os internautas acontece muito mais por meio das estratégias de convocação e 

chamamento do público, do que propriamente dito de um diálogo com esses, ou seja, a marca 

Polar, nas suas postagens, convida o público para interagir, através de questionamentos e 

desafios, mas, no entanto não responde e nem curte as respostas geradas pelos usuários. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A relação entre marcas e consumidores é essencial para o sucesso de uma marca. É 

através dela que são criados laços e interações que os aproximam, geram identificação e por 

conseguinte, fidelidade, resultado este que direciona as empresas para um futuro sólido e 

seguro. É isso que buscam os consumidores, empresas que se preocupam com o bem estar de 

seus clientes, criam oportunidades de interação e entendem que deles depende o seu sucesso. 

 O surgimento de novas tecnologias e o aperfeiçoamento das já existentes levam 

diversas marcas a aproveitar esta oportunidade, acompanhar as tendências e adaptar-se as 

mudanças, tirando delas o que oferecem de melhor. A comunicação rápida com os internautas 

é uma das vantagens do crescimento. Ainda, novos dispositivos e aparelhos, mais modernos, 

portáteis e sempre conectados à internet, facilitam e propiciam uma melhor comunicação, 

proporcionam novas experiências, vivências, resultando em sentimentos, atraindo e 

consquistando clientes fiéis. 

 A internet e especialmente as redes sociais digitais são um ambiente bastante propício 

para esse relacionamento entre marca e consumidor, pois estão em constante desenvolvimento 

e possuem um  número de usuários que cresce a cada dia. O Facebook é utilizado 

massivamente pela Cerveja Polar, com postagens de diferentes conteúdos e formatos, que 

possuem como característica marcante o orgulho do gaúcho pela sua terra. Esse orgulho é um 

sinal muito forte da cultura que o gaúcho carrega em suas raízes. A mídia exerce um 

importante papel, criando representações e os sujeitos buscam uma relação identitária 

reconhecendo-se na mídia. Ao entrar em contato com outros grupos e culturas, as identidades 

podem ser reformuladas, conforme o grau de proximidade.  

 A publicidade desenvolve estratégias para a solução de objetivos. Em busca dessas 

soluções, acaba por atuar em mercados globais e locais de maneiras específicas e com 

características e valores diferentes para um mesmo produto, conforme a cultura e os costumes 

de cada região. O regionalismo possui muitas características marcantes e sua população se 

identifica consideravelmente com elas, formando uma identidade muito forte por parte dos 

habitantes. A estratégia comunicacional da Cerveja Polar é direcionada para os gaúchos, 

especialmente os que vivem no Rio Grande do Sul, ou ainda para os que saíram do estado, 

mas o carregam no coração. 



54 

 

 

 

 A proposta central desta pesquisa baseou-se na análise de uma comunicação com essas 

características, como o regionalismo, vivido por todos nós gaúchos, a fim de identificar as 

estratégias comunicativas que a marca utiliza para se relacionar com o seu público em datas 

comemorativas. A partir disso, foram escolhidas as semanas do Carnaval e da Semana 

Farroupilha deste ano para análise e comparação dos resultados. 

 Os resultados desta análise trouxeram o que era esperado. Tanto as postagens do 

Carnaval, quanto as da Semana Farroupilha, utilizaram-se de elementos típicos do estado e 

adorados por todos os gaúchos, como o chimarrão, o Monumento ao Laçador, a bandeira do 

estado, e, ao entender da marca, a embalagem de suas bebidas. A importância dada por 

algumas empresas concorrentes ao Carnaval não é identificada na Polar, a qual também se 

diferencia das marcas concorrentes pelas estratégias utilizadas, que não remetem ao futebol, a 

mulher, entre outros. 

 Com relação aos objetivos específicos, o primeiro refere-se a mapear a presença da 

marca Polar na internet nos feriados do Carnaval e Semana Farroupilha foi cumprido, a partir 

da investigação do seu site, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. No site, são marcantes 

as ações de interação com os internautas. O Facebook e Twitter são utilizados para 

comunicação direta com os internautas e divulgação de notícias e informações sobre a marca. 

O Instagram é utilizado para postagem de fotos e o Youtube para divulgação dos vídeos da 

marca. Em relação aos feriados, o Carnaval, teve seu surgimento na Europa e chegou ao 

Brasil no século XVII. Possui um significado relacionado à liberdade e é caracterizado por 

blocos carnavalescos, carros alegóricos, fantasias e desfiles de rua. Por outro lado, a Semana 

Farroupilha surgiu após a Revolução Farroupilha, ocorrida como forma de protesto e com o 

objetivo da independência em relação ao governo central, no século 19. É comemorada no 

Rio Grande do Sul através de festejos, manifestações culturais, artísticas, mostras e desfiles, e 

possui muita importância para os gaúchos, sendo um momento de culto às suas tradições.  

 Quanto ao segundo objetivo específico, analisar as estratégias comunicativas utilizadas 

pela marca no Facebook durante a semana de cada feriado, foram selecionados os posts mais 

compartilhados de cada um dos dias das duas semanas e analisados quanto ao número de 

likes, comentários, compartilhamentos, formatos, temáticas e estratégias. Pode-se observar o 

aumento significativo desses números durante a Semana farroupilha. 

 E por fim, o último objetivo específico, ocorreu a comparação das estratégias 

comunicativas utilizadas nos dois momentos. O Carnaval foi citado apenas uma vez, de forma 

sutil, somente três dias após a data ser comemorada. Já, a Semana Farroupilha obteve o 
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recorde de interação com os internautas. Uma curiosidade percebida foi a ausência de 

postagens nos primeiros quatro dias da semana analisada. 

 Desta forma, conclui-se que foi possível responder aos objetivos propostos nesta 

pesquisa. No entanto, a conclusão deste trabalho não significa um fim, mas sim um incentivo 

para que mais pesquisas sejam feitas em busca de uma publicidade voltada a nós gaúchos, nos 

tornando ainda mais orgulhosos dos nossos costumes e tradições. 

 Sendo assim, meu percurso como pesquisadora foi concluído com esforço, dedicação, 

mas sobretudo orgulho, por conhecer mais detalhadamente a comunicação de uma empresa 

com foco em nosso estado do RS. Como futura publicitária, compreendi o papel da estratégia 

utilizada na publicidade para atingir o público-alvo, com muita eficácia. Como pessoa, 

reconheço o crescimento cultural proporcionado pelo tema, e fica o interesse em seguir os 

estudos e trabalhos neste ambiente tão crescente e instigante que é a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
A EFICIÊNCIA DO CONAR NA REGULAMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS NO BRASIL. Disponível em: <http://www.rafaelfelipesantos.com.br/download/a-

eficiencia-do-conar-na-regulametacao-da-publicidade-de-bebidas-alcoolicas-no-brasil.pdf>. Acesso 

em: 25/11/2012.  

 
A RELÍQUIA. Disponível em: < 

http://www.areliquia.com.br/Artigos%20Anteriores/57HistCarn.htm>. Acesso em: 26/05/2013. 

 

ADORO CINEMA. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-147912/>. Acesso 

em: 10/04/2013. 

 
ALMANAQUE GAÚCHO. Disponível em: 

<http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2011/10/19/polar-e-daqui/?topo=13,1,1,,,13>. Acesso em: 

24/11/2012. 

 

AMBEV. Disponível em: <http://www.ambev.com.br/pt-br/nossas-marcas/cervejas/polar-

export/polar-export>. Acesso em: 24/11/2012. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível em: 

<http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=11624

&hTexto=&Hid_IDNorma=11624>. Acesso em: 24/09/2013. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível em: 

<http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=18881

&hTexto=&Hid_IDNorma=18881>. Acesso em: 24/09/2013 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível em: 

<http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49679

&hTexto=&Hid_IDNorma=49679 >. Acesso em: 24/09/2013 

 

AZARITE, Ricardo; MONTEIRO, Diego. Monitoramento e métrica de mídias sociais: do estagiário 

ao CEO. São Paulo: DVS Editora, 2012. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA, 2009. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BRASIL ESCOLA. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/carnaval/historia-do-carnaval-no-

brasil.htm>. Acesso em: 24/09/2013 

 

BRENO BRITO. Disponível em: <http://www.brenobrito.com/files/Dir_Arte-APostila03_-

_Uso_das_Cores_Propaganda.pdf>. Acesso em: 20/10/2013. 

 

CALDAS, Miguel; MOTTA, Fernando. Cultura organizacional e cultura brasileira. São Paulo: 

Editora Atlas S.A, 2010. 

 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 

sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

 

http://www.rafaelfelipesantos.com.br/download/a-eficiencia-do-conar-na-regulametacao-da-publicidade-de-bebidas-alcoolicas-no-brasil.pdf
http://www.rafaelfelipesantos.com.br/download/a-eficiencia-do-conar-na-regulametacao-da-publicidade-de-bebidas-alcoolicas-no-brasil.pdf
http://www.areliquia.com.br/Artigos%20Anteriores/57HistCarn.htm
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-147912/
http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2011/10/19/polar-e-daqui/?topo=13,1,1,,,13
http://www.ambev.com.br/pt-br/nossas-marcas/cervejas/polar-export/polar-export
http://www.ambev.com.br/pt-br/nossas-marcas/cervejas/polar-export/polar-export
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=11624&hTexto=&Hid_IDNorma=11624
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=11624&hTexto=&Hid_IDNorma=11624
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=18881&hTexto=&Hid_IDNorma=18881
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=18881&hTexto=&Hid_IDNorma=18881
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49679&hTexto=&Hid_IDNorma=49679
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49679&hTexto=&Hid_IDNorma=49679
http://www.brasilescola.com/carnaval/historia-do-carnaval-no-brasil.htm%3e.%20Acesso%20em:%2024/09/2013
http://www.brasilescola.com/carnaval/historia-do-carnaval-no-brasil.htm%3e.%20Acesso%20em:%2024/09/2013
http://www.brenobrito.com/files/Dir_Arte-Apostila03_-_Uso_das_Cores_Propaganda.pdf
http://www.brenobrito.com/files/Dir_Arte-Apostila03_-_Uso_das_Cores_Propaganda.pdf


57 

 

 

 

CERVISIAFILIA. Disponível em: <http://cervisiafilia.blogspot.com.br/2010/09/cervejaria-estrella-

polar.html>. Acesso em: 23/04/2013. 

 

CLIC RBS. Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/pretinhobasico/2013/02/07/guria-de-cidreira/>. 

Acesso em: 12/05/2013. 

 

COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. 3. ed. São Paulo: Editora Iluminuras 

Ltda, 2004. 

 

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa TIC Domicílios e Empresas 2011. 

Disponível em: < http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf>. Acesso em: 

25/11/2012. 

 

CONAR. Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária. Disponível em: 

<www.conar.org.br>. Acesso em: 24/11/2012. 

 

DP6. Disponível em: <http://www.dp6.com.br/os-diferentes-objetivos-do-monitoramento-em-midias-

sociais>. Acesso em: 16/09/2013. 

 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DA PETROBRAS NO CONTEXTO DE CONVERGÊNCIA 

MIDIÁTICA. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/poscom/wp-

content/uploads/2013/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Jones.pdf>. Acesso em: 16/09/2013. 

 

FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel da Cunha; AMARAL, Adriana. Métodos de pesquisa para 

internet: Suely Fragoso, Raquel Recueiro, Adriana Amaral. Porto Alegre: Sulina, 2011. 239 p. 

 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 

 

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira 

Lopes Souto. 11.ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2006. 

 

HARTMANN, Ivar. Aspectos da guerra dos farrapos. Novo Hanburgo: Feevale, 2002. 

 

HERSCOVTZ, H. G. Análise de conteúdo em jornalismo. In: LAGO, C. BENETTI, M. (orgs). 

Metodologia de Pesquisa em Jornalismo. Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

JACKS, Nilda Aparecida. Mídia nativa: indústria cultural e cultura regional. Porto Alegre: UFRGS, 

1998. 

 

JACKS, Nilda Aparecida. Querência: cultura regional como mediação simbólica – Um estudo de 

recepção. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1999. 

 

JACQUES, João Cezimbra. Ensaio sobre os costumes do Rio Grande do Sul. Santa Maria: Ed. da 

UFSM, 2000. 

 

MEIO E MENSAGEM. Disponível em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2012/07/13/Polar-escolhe-nova-

embalagem-via-Facebook.html>. Acesso em: 25/11/2012. 

 

MÍDIAS DIGITAIS: UMA NOVA AMBIÊNCIA PARA A COMUNICAÇÃO MÓVEL. Disponível 

em: <http://www.ufrgs.br/alcar/noticias-dos-

nucleos/artigos/Midias%20digitais%20uma%20nova%20ambiencia%20para%20a%20comunicacao%

20movel.pdf>. Acesso em: 02/09/2013. 

http://cervisiafilia.blogspot.com.br/2010/09/cervejaria-estrella-polar.html
http://cervisiafilia.blogspot.com.br/2010/09/cervejaria-estrella-polar.html
http://wp.clicrbs.com.br/pretinhobasico/2013/02/07/guria-de-cidreira/
http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf
http://www.conar.org.br/
http://www.dp6.com.br/os-diferentes-objetivos-do-monitoramento-em-midias-sociais
http://www.dp6.com.br/os-diferentes-objetivos-do-monitoramento-em-midias-sociais
http://w3.ufsm.br/poscom/wp-content/uploads/2013/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Jones.pdf
http://w3.ufsm.br/poscom/wp-content/uploads/2013/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Jones.pdf
http://www.meioemensagem.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2012/07/13/Polar-escolhe-nova-embalagem-via-Facebook.html
http://www.meioemensagem.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2012/07/13/Polar-escolhe-nova-embalagem-via-Facebook.html
http://www.ufrgs.br/alcar/noticias-dos-nucleos/artigos/Midias%20digitais%20uma%20nova%20ambiencia%20para%20a%20comunicacao%20movel.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/noticias-dos-nucleos/artigos/Midias%20digitais%20uma%20nova%20ambiencia%20para%20a%20comunicacao%20movel.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/noticias-dos-nucleos/artigos/Midias%20digitais%20uma%20nova%20ambiencia%20para%20a%20comunicacao%20movel.pdf


58 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=41457>. 

Acesso em: 24/11/2012. 

 

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999. 

 

MOREIRA, Daniel Augusto. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira, 2002.  

 

MUNDO EDUCAÇÃO. Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/carnaval/cuidados-com-

corpo-durante-carnaval.htm>. Acesso em: 24/09/2013. 

 

O MERCADO E A PUBLICIDADE DE CERVEJA NO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.rafaelfelipesantos.com.br/o-mercado-e-a-publicidade-de-cerveja-no-brasil/>. Acesso em: 

25/11/2012. 

 

ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira. 5. ed. São Paulo, SP: Brasiliense, 1994. 

 

PAGANOTTI, Ivan. Uma certa libertinagem, muito carnaval e um pouco de pecado – o Brasil dos 

correspondentes internacionais. São Paulo: ECA-USP, 2007. 

 

PAULIN, I. O marketing da bombacha: para uma empresa fazer sucesso no Rio Grande do Sul, ela 

tem de ser gaúcha ou, pelo menos, parecer gaúcha. [Editorial]. Revista Veja, edição 2099, nº4, fev, 

2009. 

 

PEREIRA, Eliane. Mídia e Mercado. Meio e Mensagem, São Paulo, p. 3, 6 de outubro de 2008. 

Acesso em: 24/11/2012.  

 

PERUZZOLO, Adair Caetano. A comunicação como encontro. Bauru: Edusc, 2006. 

 

POLAR. Disponível em: < http://www.polar.rs/#/mileduas-coisas/livro>. Acesso em: 24/05/2013. 

 

PORTAL R7. Disponível em: <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/brasileiros-sao-os-

mais-ativos-no-Facebook-no-mundo-20121024.html?question=0>. Acesso em: 23/04/2013. 

 
REVISTA ESCOLA. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/foi-

revolucao-farroupilha-nao-deu-certo-499563.shtml>. Acesso em: 05/10/2013. 

 

RIBAS, Manoela Mortêo. A influência do bairrismo gaúcho frente à publicidade brasileira. 

Disponível em: <http://www.pcom.com.br/blog/a-influencia-do-bairrismo-gaucho-frente-a-

publicidade-brasileira/>. Acesso em: 24/11/2012. 

 

RONSINI, Veneza Mayora. Entre a capela e a caixa de abelhas: identidade cultural de gringos e 

gaúchos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

 

SECRETARIA NACIONAL ANTI-DROGAS. Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br>. 

Acesso em: 24/11/2012. 

 

SEMANA FARROUPILHA. Disponível em: < 

http://www.semanafarroupilha.com.br/historico_semana.htm>. Acesso em: 26/05/2013. 

 

SILVEIRA, Ada Cristina Machado da. O espírito da cavalaria e suas representações midiáticas. 

Ijiuí, RS: Editora Unijuí, 2003. 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=41457
http://www.mundoeducacao.com/carnaval/cuidados-com-corpo-durante-carnaval.htm
http://www.mundoeducacao.com/carnaval/cuidados-com-corpo-durante-carnaval.htm
http://www.rafaelfelipesantos.com.br/o-mercado-e-a-publicidade-de-cerveja-no-brasil/
http://www.polar.rs/#/mileduas-coisas/livro
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/brasileiros-sao-os-mais-ativos-no-facebook-no-mundo-20121024.html?question=0
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/brasileiros-sao-os-mais-ativos-no-facebook-no-mundo-20121024.html?question=0
http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/foi-revolucao-farroupilha-nao-deu-certo-499563.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/foi-revolucao-farroupilha-nao-deu-certo-499563.shtml
http://www.pcom.com.br/blog/a-influencia-do-bairrismo-gaucho-frente-a-publicidade-brasileira/
http://www.pcom.com.br/blog/a-influencia-do-bairrismo-gaucho-frente-a-publicidade-brasileira/
http://www.obid.senad.gov.br/
http://www.semanafarroupilha.com.br/historico_semana.htm


59 

 

 

 

SOCIALBAKERS. Disponível em: <http://www.socialbakers.com/Facebook-

pages/brands/brazil/page-6/>. Acesso em: 17/04/3013. 

 

SONY PICTURES. Disponível em: 

<http://hotsites.sonypictures.com.br/Sony/HotSites/Br/aredesocial/>. Acesso em: 10/04/2013. 

 
STASIAK, D. Estratégias comunicacionais e práticas de WebRP: o processo de legitimação na 

sociedade midiatizada. 2009. 229f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Midiática) – Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009. 

 

SUA PESQUISA. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/carnaval/>. Acesso em: 24/09/2013. 

 

TELLES, André. A Revolução das Mídias Sociais: estratégias de marketing digital para você e sua 

empresa terem sucesso nas mídias sociais. Cases, Conceitos, Dicas e Ferramentas. São Paulo: M. 

Books do Brasil Editora Ltda, 2011. 

 

THE BEER PLACE. Disponível em: <http://thebeerplace.blogspot.com.br/2012/08/o-mercado-da-

cerveja.html>. Acesso em: 09/05/2013. 

 

TORRES, Cláudio. A Bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber sobre marketing e 

publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec Editora, 2009. 

 

TRINDADE, Eneus. Propaganda, identidade e discurso: Brasilidades Midiáticas. Porto Alegre: 

Sulina, 2012. 

 

UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Disponível em: <http://op.ceptro.br/cgi-

bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf>. Acesso em: 24/11/2012. 

 

VACAS, Francisco. La comunicación vertical: medios personales y mercados de nicho.  Buenos 

Aires: La Crujía, 2010. 

 

WIKIPEDIA. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval>. Acesso em: 26/05/2013. 

  

http://www.socialbakers.com/facebook-pages/brands/brazil/page-6/
http://www.socialbakers.com/facebook-pages/brands/brazil/page-6/
http://hotsites.sonypictures.com.br/Sony/HotSites/Br/aredesocial/
http://www.suapesquisa.com/carnaval/
http://thebeerplace.blogspot.com.br/2012/08/o-mercado-da-cerveja.html
http://thebeerplace.blogspot.com.br/2012/08/o-mercado-da-cerveja.html
http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf
http://op.ceptro.br/cgi-bin/cetic/tic-domicilios-e-empresas-2011.pdf


60 

 

 

 

ANEXO A 

 

 

Música Guria de Cidreira 

Vocal: Carlinhos Carneiro  

Direção: Piangers 

Participação especial: Carlinhos Carneiro, Porã e Potter. 

 

Tu é linda assim 

Mais que o mar de Curumim 

Mais quente que costelão no rolete 

Mais completa que buffet de sorvete 

 

Eu queria ser um crepe 

Pra tu me morder no cantinho 

Mas tu toda serelepe 

Nem me olhou lá no centrinho 

 

Guria de Cidreira 

Musa do litoral 

Encantou a praia inteira 

De Salinas a Pinhal 

 

Guria de Cidreira 

Vamos ficar bobeira 

Curtindo o marrom do mar 

E tomando uma Polar 

 

Essa guria é pra casar 

Não dá pra escapar 

 

Já falei pros meus bruxo 

Parece que tem repuxo 
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Tu é uma sereia 

Desfilando na areia 

Faz bater o meu coração 

Mais forte que o Nordestão 

 

Guria de Cidreira 

Musa do litoral 

Encantou a praia inteira 

De Mariluz a Arroio do Sal 

 

Guria de Cidreira 

Amorzinho de verão 

Tô te esperando aqui na beira 

Com uma Polar na mão. 
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ANEXO B 

 

 

Hino da Cerveja Polar 

 

Ó capivara, ó capivara 

Formoso roedor 

Do mundo és o maior 

Como nosso mar, é marrom a tua cor 

Laçador, maior gaúcho de metal 

No Cristo Redentor 

Toda vida deste pau 

E só pra humilhar 

Nossa ceva é a Polar 

De Iraí ao Chuí 

A melhor do mundo é daqui 

Tu vai, tu foi, tu vem 

Erramos português como ninguém 

Até o cinema do Rio Grande é inspiração 

E o Oscar do Kikito é imitação 

E só pra humilhar 

Nossa ceva é a Polar 

De Iraí ao Chuí 

A melhor do mundo é daqui 

Guaíba rio que é um lagão 

Pôr do sol mais lindo de se ver 

Com tua água faço o chimarrão 

Tu deixa no chinelo o Tietê 

Faxinal do Soturno, Travesseiro 

Espumoso, Anta Gorda e Formigueiro 

Qualquer nome de cidade 

Aqui tem muita genialidade 

E só pra humilhar 
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Nossa ceva é a Polar 

De Iraí ao Chuí 

A melhor do mundo é daqui. 


