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Resumo: 

O presente artigo tem como finalidade principal estudar a web como nova plataforma, dentro 
da publicidade, como ela atinge o seu público e como pode ser uma extensão dos meios de 
comunicação já tradicionais. Este artigo abrange também uma pesquisa de interação do 
público neste suporte sua aceitação da migração de um conceito preestabelecido na televisão 
para a internet. Finalmente para um entendimento completo analisou-se a usabilidade na web, 
através da observação de um site que é parte fundamental de uma comunicação integrada. 
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Introdução: 

No marketing atual a publicidade tradicional não é suficiente, faz-se necessário criar 

interação e envolvimento, a partir de novas experiências com o consumidor e desta forma, 

manter a fidelidade. Este estudo deve ser uma ferramenta para debates e diferentes conclusões 

acerca do tema. 

No mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca 

é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas. A circulação de conteúdos 

– por meio de diferentes sistemas de mídias, sistemas administrativos de mídias concorrentes e 

fronteiras nacionais – depende fortemente da participação ativa dos consumidores. (JENKINS, 

2009). 

Com base neste pressuposto, este estudo deseja instigar uma reflexão a respeito das 

novas atividades e campanhas publicitárias criadas com foco na internet.  

É fato que de tempos em tempos os meios de comunicação sofrem mudanças. 

Pretende-se descobrir se estas mudanças devem-se a evolução da tecnologia, ou pelo 

comportamento do próprio consumidor. Neste artigo, o interesse é analisar através do site 

“Zeca na Rede”6, como esta evolução aconteceu, o que levou a Ambev7, desejar trabalhar com 

seu consumidor na internet e explorar o engajamento, a participação de seus consumidores na 

internet de forma colaborativa. Cada empresa adota uma estratégia de venda para produtos e 

serviços, o site “Zeca na Rede” foi planejado dentro de um planejamento de campanha de 

comunicação integrada e refletiu diretamente na rotina da empresa e de seu consumidor, 

porque a interatividade proporciona este resultado. 

Ao considerar o processo de mudança dos meios de comunicação e igualmente sobre a 

forma de pensar do marketing, novos consumidores surgem, dando poder a economia. Com 

isso, nosso interesse é exemplificar uma das soluções do marketing integrado da empresa 

Ambev através do site “Zeca na Rede”, para então descobrir qual o melhor caminho a seguir, 

no caso deste artigo científico, explora-se a tendência da colaboração.  

                                                
6 www.zecanarede.com.br 
7 Companhia de Bebidas das Américas ou AmBev, que foi criada no Brasil, no ano de 1999, em função da 

união das cervejarias Brahma e da Antarctica. 
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Objetivos:  

Como objetivo geral, pretende-se entender a nova forma de comunicação publicitária 

que nasceu com a internet e vem sendo fortalecida pela democratização desta tecnologia. 

Como objetivos específicos pretendem-se estudar a evolução da propaganda impressa e 

televisiva para a internet, como é pensada pela agência e como é recebida pelo usuário. Para 

isto analisamos a passagem de uma campanha televisiva para a internet e também a 

reestruturação do design da informação, sua usabilidade e comunicação visual transferida dos 

meios mais tradicionais para dentro do mundo virtual.  

Metodologia  

A metodologia de pesquisa utilizada é a análise do landign site Zeca na Rede, parte do 

site da Brahma, para assim entender a sua relação com a campanha tradicionalmente realizada 

na mídia televisiva, bem como o resultado gerado por esta nova plataforma. 

A pesquisa foi iniciada pela análise o objeto empírico a partir da ótica de quem o criou, 

os seus objetivos foram descobertos por meio entrevista com a agência responsável pela 

comunicação da Brahma somado ao referencial teórico. Em um segundo momento observou-

se os usuários do site como forma de estudar se o objetivo de comunicação da campanha foi 

atingido. 

Foi analisado em paralelo a usabilidade e design da informação por meio da observação 

do site e análise do conteúdo visual, tendo como base o referencial teórico pertinente ao tema.  

Marcas valiosas  

Segundo Eduardo Tomiya (TOMIYA, 2010), diretor geral da Brand Analytics e mestre 

em engenharia de produção e Phd 8a marca é um escudo contra crises. Tomiya analisa com 

uma visão mais apurada de mercado, que o rigor das gestões financeiras é o que determina o 

sucesso ou o fracasso de um negócio. Sendo assim, grandes empresas, representantes de 

valiosas marcas, já enfrentaram difíceis crises econômicas, mas permanecem até hoje com o 
                                                

8ABD da Escola Politécnica da USP,  
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nome intocável, isso se deve ao valor agregado da marca, gerado ao longo dos anos.  Poucas 

marcas conseguiram agregar tanto valor quanto a Ambev: 

Além dos bancos, três marcas da Ambev (Brahma, Skol e Antarctica) fazem parte desse clube. 
O berço dos controladores da cervejaria, Jorge Paulo Lemman, Carlos Alberto Sicupira e 
Marcel Telles, foi o mercado financeiro. Desde que adquiriram a Brahma em 1989, eles 
imprimiram à administração da companhia uma preocupação quase paranóica em relação aos 
custos. (TOMIYA, 2010) 

Isso indica que, a cerveja Brahma, que desde 1888 é produzida no Brasil, no início pela 

empresa nacional de mesmo nome, com o suíço Joseph Villiger, está entre as 12 marcas mais 

valiosas dos últimos anos. Sendo assim, o investimento em marketing e propaganda espera-se, 

seja do mesmo valor que vale sua marca, para garantir a manutenção da mesma. Atualmente a 

Brahma faz parte da Companhia de Bebidas das Américas ou AmBev, que foi criada no 

Brasil, no ano de 1999, em função da união das cervejarias Brahma e da Antarctica. 9 

Mas isso não significa que os investimentos na publicidade e na propaganda sejam 

suficientes para garantir o prestígio nacional e internacional desta bebida. Hoje o consumidor 

tem voz ativa e quer participar e interagir diretamente com as marcas que mais aprecia. Por 

isso, a Brahma está investindo mais na internet, com objetivo de seguir uma tendência, de 

ouvir seu consumidor, ou simplesmente com objetivo de atrair um novo cliente.  

A Brahma inova quando lança uma campanha televisiva onde o foco é outro meio de 

comunicação. Um modelo ainda novo na publicidade em comparação as outras mídias antes 

mais valorizadas pela marca, a internet. Para entender esta extensão de uma mídia para outra, é 

preciso estudar algumas características deste meio digital. 

Na publicidade, novos modelos processuais. 

A partir do desenvolvimento da internet na segunda metade dos anos noventa, cada vez 

mais o foco de atenção está centrado nesta tecnologia. Em consonância com o tema, Azevedo 

Junior (2006), trata de aspectos desenvolvidos com a tecnologia digital e discute a tendências 

do uso das novas tecnologias na comunicação publicitária: 

                                                
9 Fontes:  Site oficial da empresa, revistas (Exame, Época Negócios e Pequenas Empresas Grandes 
Negócios) e Wikipedia.  



 

5 

 

Esta nova relação do ser humano com as tecnologias e com outras pessoas está 
gerando novos hábitos de comportamento e consumo, os quais devem ser 
considerados pela publicidade para que esta continue atualizada e integrada à 
sociedade contemporânea, mantendo o seu discurso persuasivo adequado aos 
objetivos mercadológicos das empresas anunciantes (AZEVEDO, 2006)  

 

Para tanto, a agência Africa10, responsável pela publicidade da Cervejaria Brahma, 

visando estreitar a marca como público presente nas redes sociais mostra o cantor Zeca 

Pagodinho atualizado e simpatizante da internet. 

Em debate no 1º CLIC 11, que aconteceu em maio de 2011, o presidente da agência, 

Marcio Santoro apresentou a recém criada, campanha "Zeca na Rede" na TV aberta, 

satirizando o completo desconhecimento do garoto-propaganda sobre como usar a web. Ao 

final de cada filme, Zeca Pagodinho convida os "brahmeiros"12 a conhecerem o landign site da 

ação13.  

Segundo Santoro, a internet era tema, até a dois anos atrás “proibido”. Entretanto, esta 

mudança na maneira de pensar as novas formas de comunicação foi implantada de uma 

maneira gradativa aos consumidores, explica Santoro, "tem que usar a mídia com a qual o 

consumidor da classe C está habituado, que é a TV aberta, para levá-lo à internet". E afirmou 

que o modo de obter audiência mudou:  

                                                
10 A Agência Africa, “Espécie de “relais château” da publicidade, destinada a poucos clientes, a Africa foi 

fundada em dezembro de 2002, por Nizan Guanaes e mais quatro sócios, e está entre as maiores agências do 

Brasil. Apesar de ser uma agência brasileira, a Africa e suas campanhas têm presença global através de clientes 

como Itaú, Seara, Vale, entre outros.” (Texto retirado do Facebook da Africa) /www.facebook.com/agenciaafrica, 

pt.wikipedia.org/wiki/Africa_(agência_de_publicidade),  

twitter.com/#!/agenciaafrica,   
11 Primeiro Congresso Internacional de Lideres da Comunicação 
12 Brahmeiros, essa denominação, segundo a profa. Kátia Alexsandra dos Santos e Claudinéia Dalzotto em seu 

artigo apresentado no VI Seminário de Ciências Humana, letras e Arte, foi criada pela agência Africa no 

comercial “Eu sou Brahmeiro”, para comemorar o dia do trabalho em 2009. Foi marcada pela circulação em larga 

escala no senso comum, como uma definição do povo brasileiro, e que é emprestada para o texto publicitário em 

questão, quando se troca, apenas, “brasileiro” por “brahmeiro”. 
13 Retirado de: - Na publicidade, internet é aliada da TV aberta – Publicada em: 10/05/2011 disponível em 

http://www.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=64639&sid=6&tpl=rinterview 
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Até há pouco tempo, comprava-se audiência. Hoje em dia, conquista-se. Não adianta colocar 
filme produzido para a TV no Youtube. É preciso criar conteúdo divertido ou relevante quando 
você vai para a web. (SANTORO, 2011) 

Foi concluído que baseado nestas convicções a agência de publicidade planejou o 

lançamento do Zeca na Rede vinculado a uma campanha de televisão. 

 
Figura 1- Print de tela do vídeo da campanha.14 

Apresentação do Case: 

Segundo a agência responsável pela comunicação da Brahma, Africa,15 o landing Page 

faz parte de uma campanha maior de comunicação que busca atrair, resgatar e manter seus 

consumidores fiéis à marca em resposta a nomes mais novos de cerveja que buscam estes 

consumidores para o seu grupo. Ainda segundo a agência, a estratégia da Brahma é fortalecer 

a relação da marca com a personalidade Zeca Pagodinho, que em campanhas passadas 

declarou seu amor a marca, apesar de ter experimentado outra e agora reforça ainda mais sua 

fidelidade a Brahma16.  

“Universo digital” 17é o tema de uma grande campanha integrada criada pela Africa para a 

cerveja. Nesta campanha a Brahma, transforma seu garoto-propaganda, Zeca Pagodinho, em 

                                                
14 Total de exibições: 146712 
Fonte: http://www.brahma.com.br/sabor/2011/03/o-zeca-e-a-brahma-estao-na-rede/ 
15 Informação conseguida através de entrevista via e-mail. 
16 Zeca pagodinho foi contratado como garoto propaganda da Scincariol, e depois de algum tempo foi contratado 
pela Brahma. Veja o comercial da Skin experimenta” em www.youtube.com/watch?v=eQADOMVupmw&NR=1 
e da volta para a Brahma em www.youtube.com/watch?v=n23y6aUrVmw 
17 A criação tem a assinatura de Nizan Guanaes, Sergio Gordilho, Carlos Fonseca, Eduardo Martins, David 
Romanetto, Bruno Godinho e Daniel Rezende. Os filmes foram produzidos pela Conspiração, com direção de 
Andrucha Waddington e fotografia de Ricardo Della Rosa. Com composição de trilha e locução de PC Bernardes, 
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professor de Internetês. Na televisão ele declara ao brahmeiro que ele se modernizou e faz 

parte da internet. Dois comerciais dão ideia de como Pagodinho encara a novidade. Em 

“Digitais” ele procura impressões de dedos no copo de cerveja, e em “Cadê?” ele surge 

deitado numa rede e convida o público a procurar o Zeca na internet. O Zeca está no site 

“Zeca na Rede”. Criativo e divertido, o espaço inclui uma série de atrações protagonizadas 

pelo cantor que visa simplificar os termos da Web através de um dicionário, uma coleção de 

frases, dicas de cantadas, música, vídeos, indicação de bares e downloads. 

 
Figura 2 - prints dos vídeos18 

Público-Alvo 

Segundo o IBOPE (2007) “o perfil de quem bebe cerveja é, em geral, masculino, das 

classes AB e C e está bem distribuído entre todas as faixas etárias da vida adulta”. Esses 

adultos costumam valorizar a presença dos amigos e a sociabilidade de momentos festivos 

para o consumo de cerveja. As pesquisas do IBOPE quantificam os dados acima e facilitam a 

identificação do público consumidor de cervejas. 

Os consumidores podem ser analisados por sexo, classe social e idade, conforme 

encontra-se abaixo. 

  

                                                                                                                                                    
a produção de áudio é da Amics. A criação do site é da equipe digital da África formada por Gustavo Gusmão, 
Sandro Rosa, Eco Moliterno, Fernando Drudi, Alexandre Esposito e Bruno Couto, com produção da Pivô.  
18 Digitais: www.zecanarede.com.br/videos 

Filme Digitais  Site do Zeca na rede 
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Consumo de Cerveja no Brasil 

Masculino 60% 

Feminino 40% 

Brasil - Ab 36% 

Brasil - C 41% 

Brasil - DE 23% 

13 a 17 0% 

18 a 24 19% 

26 a 34 29% 

36 a 44 25% 

46 a 54 18% 

56 a 64 9% 
Figura 3 - Tabela de Consumo de cerveja no Brasil19 

Segundo definição da agência, os brahmeiros, como são chamados os consumidores na 

da Brahma, tem coerência ao target dos consumidores de cerveja, como evidenciado no 

quadro acima, isto é, tem predominância os homens de 26 a 44 anos pertencentes às classes 

ABC. Em geral são pessoas que gostam de ir a bares, encontrar pessoas e conversar 

banalidades. Exprimem um caráter mais conservador, cultuam o otimismo e valorizam o perfil 

do “malandro”. Representa de uma maneira estereotipada, a figura de que não gosta de 

trabalhar e que sempre se dá bem, de estar com os amigos sempre numa festa, mesmo esta não 

sendo a realidade do consumidor. Com a intenção de valorizar o seu público, Nizan Guanaes, 

presidente da agência África, criou a campanha do brahmeiro, lançada em 2009, um jingle 

cantado pelo próprio Zeca Pagodinho falava sobre o perfil brahmeiro: “Um batalhador, um 

guerreiro que tem fé na vida e não desiste nunca” 20. Para o blog “BRIFANDO”21 é uma 

tentativa de converter a imagem do consumidor de cerveja de malandro para batalhador: “O 

jingle exalta os valores do autêntico “brahmeiro”, que corre atrás de seus objetivos e tem fé na 

                                                
19 Fonte: IBOPE Midia – Target Grop. Index 8 Você encontra no http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/ 
CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Noticias&docid=4A42B1EDAF2231
91832574060000A209  
20 Veja o comercial no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=erjTn3o0TQo 
Brahma - Brahmeiros - Zeca Pagodinho e DNA do Samba 
21  Blog especializado em análise cognitiva de propagandas. http://brifando.blogspot.com/2008/02/brahmeiro 



 

9 

 

vida. Otimista, ele é trabalhador, dá valor à sua família e preza os momentos de celebração 

com os amigos.” 

Em análise das campanhas atuais da marca, chegou-se a conclusão de que a Brahma fala 

estreitamente ao público masculino padrão, com temas que já se tornaram ícones deste 

público. Apesar das mudanças de comportamento da sociedade, a Brahma reserva a sua 

comunicação com características tradicionais, e parece falar mais a estes seus antigos 

consumidores do que aos jovens novos apreciadores de cerveja. 

Em relatório22 apresentado pela AMBEV, proprietária das três marcas principais do 

mercado brasileiro, Skol, Brahma e Antarctica, mostrou o posicionamento de suas marcas que 

é definido de forma resumida da seguinte maneira: 

 Skol: Leveza, Espírito Jovem, Ousadia e Inovação. 

 Brahma: Refrescância, Alegria, Vigor e Descontração. 

Antarctica: Brasilidade, Qualidade, Autenticidade e Diversão. 

A Skol tornou-se o padrão de sabor de mercado brasileiro, sendo hoje a marca líder, com 

32,5% de participação. A Brahma é a segunda marca de cerveja mais consumida no Brasil, 

com 22,3% de participação no mercado. A Antarctica Pilsen briga pela terceira posição do 

mercado e detém 11,4% de participação. 

Falando diretamente ao público. 

Quando a agência decidiu implementar a sua comunicação com o site Zeca da Rede, 

pensaram em atingir um público jovem que ainda não participa do grupo dos brahmeiros, se 

espelha em um ícone da música brasileira que já não faz parte do cenário musical jovem, mas 

tem uma personalidade descolada. Através da inclusão deste “personagem” na internet, a 

Brahma chegaria mais próximo deste público, aquele que gosta de ser jovem, quer novas 

experiências mas procura a melhor cerveja. A Bramha então conquistaria este espaço por sua 

história, tradição e através do Zeca, um músico vencedor com uma postura descontraída. 

Esbarrando, porém neste conceito de personalidades tradicionais, o site também acabou 

por ser tradicional, conversa com seu público com simplicidade e objetividade. Esta 

                                                
22  Mapa da empresa realizado pela AmBev em 2002 -.Encontrado em www.observatoriosocial.org./download 

/mapaambev.pdf 
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objetividade facilita a compreensão do público da classe C, que ainda não está totalmente 

familiarizado com as redes sociais. Assim também Covaleski (2010) afirma, que deve haver 

uma preocupação com o receptor na elaboração de um site, isto 

(...) implica ao criativo elaborar peças e campanhas que abram espaço para a experiência do 
público a que se destina tal mensagem. Pressupõe que o receptor irá dialogar, contribuir e 
expandir o conteúdo disponibilizado a ele. (COVALESKI: 2010, p.54) 

Analisando a estrutura do site, chegou-se à conclusão de que ele tem uma linguagem 

visual para aquele que não é expert em navegação na internet, mas é muito informado e ligado 

emocionalmente ao músico. Pertence ao grupo dos “brahmeiros” que escolheram gostar da 

mesma cerveja do seu ídolo. O público que escolheu Brahma há muito tempo e curte o Zeca, 

não é o jovem antenado.  O Zeca não atrai com seus Hits atuais, mas com seus clássicos que já 

fazem parte ha muito tempo da música brasileira. Este público quer fazer parte do mundo do 

Zeca, quer estar na internet também, como o Zeca. Estando conectado ele percebe que o site 

foi criado para ele, simples e fácil mesmo para aquele que ainda não está acostumado a 

navegar. Toda esta facilidade é um esforço para aproximar ainda mais a marca daqueles que 

apesar de não ser da faixa mais jovem, gosta das mudanças tecnológicas e aprende com elas, 

aqueles que não nasceram com a internet, mas que estão se esforçando para conhecer este 

mundo novo.  

 

Cibercultura e Remixagem de Conteúdo 

A cibercultura, segundo André Lemos é “as relações entre as tecnologias informacionais 

de comunicação e informação e a cultura (...).” (2002) Trata-se de uma nova relação entre as 

tecnologias e a sociabilidade, configurando a cultura contemporânea. A ação principal que 

caracteriza a cibercultura é a “re-mixagem” de conteúdo, isto é, a intervenção nos conteúdos 

produzidos, através de ferramentas digitais. 

Uma grande ferramenta de divulgação de material remixado é o YouTube. Foi neste 

canal que a agência deixou disponibilizado seus vídeos produzidos para a campanha. 

“O YouTube, é o último produto de TV via internet que trona ridiculamente fácil publicar, 
assistir e compartilhar vídeos na web. Qualquer pessoa pode enviar um vídeo para o site e 
milhões de membros adoram ter a possibilidade de elogiar os vídeos inteligentes, ao passo que 
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os menos inteligentes são duramente criticados” 23 (TAPSCOOT, Don; WILLIAMS, Anthony, 
2006) 

Para o jovem internauta o site é mais uma ferramenta de entretenimento. Pode ser visto 

até como um convite a criar a sua intervenção baseados nos vídeos e imagens que são 

disponibilizados no site e compartilhá-lo através do YouTube. Mais uma forma de deixar seu 

estilo marcado dentro da internet, de conquistar fãs e buscar reputação entre os seus 

seguidores. Esta possibilidade de criar em cima do já produzido pode ter sido uma estratégia 

de comunicação do que algo totalmente espontâneo. Os vídeos convidam o jovem a inventar 

os seus jargões e sátiras e deixá-los na internet. 

Analisando esse comportamento atual chegou-se a conclusão de que a agência África 

considerou a hipótese de que haveria a remixagem do conteúdo publicado no site, 

especificamente nos campos: “Cantadas Brahmeiras” e “Dicionário de Internetês”. Prevendo 

que o usuário utilizasse a mesma linguagem para a produção de novos conteúdos, interagindo 

e divulgando a marca. 

O cenário que pudemos perceber não foi bem este, o nível de interação foi baixo. Houve 

a aceitação e o interesse nas participações das redes sociais, porém em observação ao usuário 

na internet percebemos que o comportamento dele é, em grande maioria, passivo. Este 

resultado, pode confirmar a argumentação de que o conteúdo produzido atingiu o público que 

não é o grande usuário da internet, não são os mais jovens como previa a agência e sim as 

pessoas que já simpatizavam com a Brahma, com a figura do brahmeiro e são fãs do Zeca 

Pagodinho. 

 

A resposta do público 

Através de análise do site e de pesquisa de netnografia do público, percebe-se que o 

público que mais respondeu positivamente a campanha não foi exatamente o jovem novo 

consumidor, mas aquele que já era fiel a marca. A campanha, porém teve um bom resultado 

                                                

23 TAPSCOOT, Don; WILLIAMS, Anthony. “Wikinomics”.2006, Nova Fronteira. Pag 179. 
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em relação ao consumo da marca. Segundo dados fornecidos pela agência, houve um aumento 

considerável na venda da cerveja Brahma.  

Abaixo a tabela mostra o número de exibições do vídeo do Zeca no YouTube, 

comprovando que foi incorporado em vários blogs e sites em abril e março deste ano, 

inclusive sendo exibido em aparelho celulares. Observando os comentários gerados neste 

mesmo período no YouTube, percebe-se muitas manifestações contrárias a migração do Zeca 

na internet, ao lado daqueles que elogiam o comercial de Tv (ver figura 4). 

Links 24 

 Data  Link  Exibições  
A  13/04/11 Incorporado pela primeira vez em - www.ahnegao.com.br  7175  

B  06/04/11 Incorporado pela primeira vez em - www.uhull.com.br  2989  

C  01/04/11 Primeira indicação de - &quot;http:  4852  

D  30/03/11 Primeira indicação de vídeo relacionado - Login - Dicionário do Zeca  2770  

E  30/03/11 Primeira indicação de vídeo relacionado - Zeca na Rede - Digitais  1818  

F  29/03/11 Incorporado pela primeira vez em - www.naosalvo.com.br  91033  

G  29/03/11 Incorporado pela primeira vez em - www.brahma.com.br  6130  

H  29/03/11 Incorporado pela primeira vez em - xpock.com.br  3872  

I  29/03/11 Incorporado pela primeira vez em - www.caixapretta.com.br  3070  

J  29/03/11 Primeira exibição em um aparelho celular  2228  

 

                                                
24 A tabela (dos santos, Kátia Alexsandra; Dalzotto, Claudinéia;, 2009)mostra os fatores que motivam a contagem 

de visualizações de vídeos no site. Pode utilizar esta funcionalidade para compreender melhor de que forma 

outros vídeos se tornaram populares e para saber como aumentar o seu público-alvo e a popularidade dos seus 

carregamentos 
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FONTE: YouTube   Figura 4: comentários no YouTube. 

Análise do design da informação e usabilidade 

“As experiências interativas exigem pensamento não linear, interfaces convidativas e 

inteligência critativa.” (Stella Gassaway)25 

A análise do design do landign page “Zeca na Rede” 26. Foi realizada observando o site e 

sua estrutura no período de maio a junho de 2011. Foi considerado que ele está dentro do site 

da BRAHMA27 e é responsável por fazer este site mais divertido, atraindo assim o usuário da 

Brahma a participar deste espaço. Este estudo se baseia nos conceitos de design de interação. 

O objetivo do design de interação consiste em trazer a usabilidade para dentro do Design. Isto 

significa sites mais fáceis e agradáveis de usar e principalmente eficazes, dentro da expectativa 

do usuário. ( PREECE, Jeninifer, 2005) 

Simples e objetivo 

Conforme já exposto na apresentação do case, o site foi planejado para cumprir parte da 

comunicação da Brahma, que começa pela vídeo publicitário, onde o próprio Zeca declara, nas 

entrelinhas, que continua o mesmo de sempre, mas agora está na internet. O objetivo final é 

conectar estes fãs na redes, onde a Brama reforçará sua imagem de marca. O site Zeca na Rede 

                                                
25 Citação do livro Design de Identidade de Marca (WELLER, 2008). 
26 www.zecanarede.com.br 
27 www.brahma.com.br 

Alguns comentários gerado no You Tube: 

•   boa! bernardinofe1 1 mês atrás  
•   Vim via Ah Negão e encontrei alguém parecido on 0:09 zedocaixao19 1 mês atrás  
•   Morre Diabo!RenanOliveira96 1 mês atrás  
•   Zeca, pofavor, MORRE LipeNoda 1 mês atrás  
•   Sou a favor dessa ir pro ar, só pra rir quando tiver vendo futebol. 
Explos443 1 mês atrás  
•   Sai da rede por favor Zeca VictorFreitasRocha10 1 mês atrás  
•   Se fosse rede sem fio não teria problema balançar" xD :trollface: henriqueferreira2009 1 mês 
atrás  
•   hahaha muito bom lacroced 1 mês atrás  
•   Adoreeeeeeei o comercial.chicobertolo 2 meses atrás  
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é uma ponte, uma forma de apresentar este novo ambiente aos seguidores da marca e estes 

seguidores trarão novos consumidores para a marca. 

A linguagem visual do site é clara e objetiva. O falar é breve, os ícones grandes, as 

transições entre as telas são limpas, sem efeitos. Nada é dificultado. Tudo é muito fácil. Os 

caminhos para conseguir a informação são tão simples que qualquer um consegue chegar onde 

quer, não há trincheiras, apenas retas. Utilizar o site é tão fácil quanto pedir uma cerveja no 

balcão de um bar, basta ter dezoito anos e uma palavra simples ou um sinal com os dedos, e 

pronto. O seu desejo é uma ordem. 

Segundo Alina Wheeler, (2008) os melhores websites são aqueles fáceis de usar, que 

comunicam visualmente e que satisfazem as expectativas do visitante. Apesar do público alvo 

revelado pela agência ser o jovem antenado no mundo digital, o site tem a simplicidade 

perfeita para aquele que não ainda não é super-familiarizado com a internet, que ainda busca 

aprender e entender esta ferramenta. A primeira tela do site esclarece que sua navegação será 

muito simples. Não precisa de senha, diz o texto, basta ser maior de dezoito anos. Quando a 

decisão é pelo sim, eu quero, então é preciso clicar no botão. O link está grande, em formato 

padrão de botão, o Design da informação está claramente facilitando as coisas para o usuário.  

 
Figura 5:  Detalhes do Site do Zeca na Rede  
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O caminho da informação 

Passando pelo desafio de entar no site, atravessando a primeira tela, o usuário pode 

respirar aliviado quando percebe todas as facilidades para passear pelo site. Todas as portas 

estão bem sinalizadas, a informação está tão clara que chega a ser redundante. Os menus têm 

seus nomes “traduzidos” dentro de um balão, como se fosse o próprio Zeca a explicar as 

funções da página para ele. Recadinhos do Zeca, em um papel de recados, conversa com o 

usuário para que ele não desista, mas continue interagindo. (ver figura 6) 

Jeniffer Peerce  (2008 ) afirma que os princípios de design foram definidos considerando 

teorias, experiências e senso comum. Estes princípios foram concebidos para facilitar a 

experiência do usuário. No Zeca na rede, Visibilidade, Feedeback, Consistência, e Affordance, 

alguns dos princípios do design de interação, estão bem evidentes no site. Os balões que 

explicam os menus estão dando uma pista do que acontece na outra tela, isto é Affordance. Os 

ícones bem grandes no início do site é Visibilidade. Encontramos Consistência nos ícones com 

funções semelhantes e Feedback na facilidade do usuário seguir adiante depois de entender 

uma ação. 

O design coloca em evidência as redes sociais. Todas as telas têm links para o Facebook, 

Orkut e Twitter para curtir ou compartilhar além do link Bargenda que é um aplicativo do 

Facebook. Você escolhe o link na tela principal e vai direto para  a rede social. Todo o design 

da informação foi projetado para que seu público fiel passe a interagir online e fortaleça seus 

laços com a marca. Se isto acontecer ele será um grande defensor da marca em toda a internet.  

A fórmula escolhida para o projeto de usabilidade foi simples: Simplificar a internet. 

Termos do vocabulário ainda não usual para quem não está habituado ao mundo virtual são 

“explicados” pelo Zeca em vídeos, em tom de sátira, demonstrando que nem mesmo o Zeca 

conhece muito este vocabulário restrito ao mundo virtual e mais uma vez o usuário se espelha 

na marca através do personagem. 

O ambiente virtual 

O ambiente real do bar, invade o cyberespaço em todo o site. Vídeos gravados neste 

cenário trazem o ambiente real para dentro do seu computador, colaborando para que o 

internauta se sinta a vontade. Termos e situações antes estritas apenas a vida real do usuário 
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são inseridas na internet e transformam o ambiente frio e inóspito da internet na própria 

extensão do cotidiano do público que ama estar neste lugar para ele muito real: o bar.  

O seu boteco agora pode estar na sua própria casa, basta ter uma lata de cerveja ao lado 

do seu monitor. Cantadas, tiradas, recados, a música do Zeca, vídeos sempre no mesmo 

cenário, na mesma mesa, com as mulheres ao lado, fazem da mesa do computador a sua mesa 

preferida neste boteco virtual. Quem sabe o bar real do dia a dia deste brahmeiro não pode vir 

para a internet através de um vídeo seu, produzido por seus amigos e para a visita de todos que 

quiserem admirá-lo. O site dá a ideia, basta a vontade de fazer. 

Para que a intimidade seja ainda maior, o lugar virtual do usuário parece ter sido 

emprestado pelo próprio Zeca, isto fica evidente em alguns textos e no visual principal que 

emoldura todo o site. A metalinguagem utiliza a imagem de um computador de mesa para que 

tudo aconteça dentro deste monitor especial que é o computador pessoal do ZECA pagodinho. 

 
 

Elementos da identidade visual 

A identidade visual da marca Brahma foi reformulada em julho de 201028 quando 

valorizou embalagem da lata que passou a ser vermelha. A nova identidade foi salientada e 

reafirmada pelo slogan da campanha que dizia: “O sabor da sua Brahma agora na cor da 

Brahma”.  A nova identidade que trouxe o vermelho para toda a comunicação visual, teve a 

aceitação dos consumidores revelada nas pesquisas29. O vermelho que desde então está 

                                                
28 Nova identidade da Brhama foi desenvolvida pelo estúdio Narita Design – www.naritadesign.com.br 
29 Fonte:  www.naritadesign.com.br  

Figura 6: site representando o  
computador do Zeca.  
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presente na comunicação visual da Brahma, foi aprovado pelos consumidores é a cor do site 

da Brahma e se estende para o  Zeca na Rede. 

“Uma identidade distinta nada vale, a não ser que possa ser protegida.” (JACOBS-

MEADWAY, Roberta)30. Neste sentido o site protege a identidade visual da marca em todos 

os aspectos visuais. Alina Wheeler afirma que esta proteção acontece quando “um programa 

de identidade de marca abrange uma linguagem visual excepcional e única que se expressa em 

todas as aplicações”. As regras de cores e tipologia são da Brahma são mantidas, embora 

encontremos a flexibilidade em outras tipologias e elementos agregados que surgem para dar 

suporte criativo para a identidade padrão. 

O Zeca na Rede é basicamente é composto pelo conjunto ícones e marca. Tudo isto está 

dentro de duas telas. O monitor do próprio usuário e a tela do computador do Zeca, que está 

emoldurando o site, na frente, a lata de Brahma do Zeca. A imagem reforça a ideia de contato 

imediato com o músico e por conseqüência com a marca da Brahma. A foto do rosto do ZECA 

é colada ao ícone que lembra a marca do msn  assim se consegue a impressão de comunicação 

real e imediata com o músico.  

Na tela principal, o degradê do fundo também colabora para acentuar a importância da 

marca, a luminosidade que parte do centro dá prioridade para a marca, assim como o tamanho 

e a centralização. A intenção é que o público visualize primeiro as palavras Zeca e Brahma e 

depois o olhar segue pelos ícones, que incorporam a marca da Brahma. Tudo é muito claro, as 

cores são as cores padrão da marca, as letras quando não são reforçadas por imagens, são 

sempre grandes. Toda a facilidade na usabilidade é reforçada pela simplicidade e objetividade 

do design visual.  

Conclusão:  

“O poder da Web está em sua universalidade. O acesso feito por qualquer pessoa, 

independente da sua incapacidade, é um aspecto essencial.” (BERNERS-LEE, Tim)31 

 

                                                
30 Citação do livro Design de Identidade de Marca de Alina Wheller. 
31 Citação retirada do livro. "Usabilidade na Web: criando portais mais acessíveis."  
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Ao analisar o site proposto nesse artigo - Zeca na Rede – No que se refere à estratégia e 

o desempenho de toda a campanha publicitária, concluímos que o principal objetivo de 

estender a ação à mídia digital, visando ampliar o público jovens com mais de 20 anos estes 

que tem maior predisposição ao mundo digital para que pudessem interagir com a marca na 

internet e disseminassem a mensagem do Zeca na Internet através da re-mixagem de conteúdo, 

não foi alcançado. Mas a campanha foi bem aceita pelo seu público consumidor. Aquele 

consumidor fiel da Brahma, os homens de mais de 26 anos, com perfil mais conservador e fãs 

do Zeca Pagodinho aprovou a entrada do seu ídolo, no suporte on-line e seguiu a marca na 

internet, porém, não houve propagação da mensagem do Zeca na Rede. 

Foi percebido que o consumidor da cerveja Brahma, confia muito na propaganda feita 

nos veículos tradicionais – no caso TV – Além disso, confia nas celebridades. Ana 

Rumschinsky 32confirma em sua pesquisa, que estes fatores juntos fazem com que o público 

consuma mais. A presença de pessoas famosas nos anúncios, e consequente associação ao 

produto, fazem com que a aceitabilidade do produto pelo destinatário seja ainda maior. 

No que se refere ao design e usabilidade, concluímos o site “Zeca na Rede” cumpre os 

objetivos de usabilidade. Segundo Cláudia Dias, “usabilidade é capacidade de um produto ser 

usado por usuários específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico 

de uso” (DIAS, 2003 ). Entendemos que o site corresponde a esta afirmação: ele é simples, 

objetivo e prático.  

O certo e tecnicamente correto, Esta é a primeira impressão que um profissional criativo 

pode sentir ao se encontrar com o site. Ao conhecer a real intenção da campanha de atingir o 

público mais jovem já intimo desta plataforma, foi entendido que o site deveria ser mais 

impactante no visual e nos seus objetivos. Está claro o convite a uma interação e para uma 

disseminação do conteúdo, mas a identificação deste público jovem com este site é ainda 

distante, ele está acostumado com surpresas, movimentos dinâmicos e quer uma conversa mais 

intima com ele. 

                                                
32 Professora de marketing da Escola de Negócios IE, mostrou que a utilização de celebridades em anúncios tem 
relação direta sobre o retorno do investimento feito. Entre outras razões, porque o público está disposto a pagar 
até 20% a mais por um mesmo item em função de quem o anuncia. 
http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1803&language=portuguese 
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Embora esta primeira sensação seja verdadeira, tudo parece ter um objetivo muito claro 

e fundamentado. Atrair o público que quer conhecer o mundo on-line apresentado por seu 

ídolo. Este conceito é a ideia principal e ela traz consigo toda a inovação de trazer para uma 

mídia um público ainda sem intimidade com ela e que foi atraído por um convite via televisão. 

Assim tudo parece fazer muito sentido e funcionar muito bem.  

No escopo de nosso artigo, vemos que a Ambev, detentora da marca Brahma, junto 

com agência Africa, responsável pela campanha, apostam na mudança da forma de anunciar e 

de conquistar novos consumidores, como teoriza Covaleski(2011), “Diante de um quadro de 

tendências e perspectivas para a publicidade, o momento presente da comunicação publicitária 

se descortina repleto de interações, interfaces, hibridizações.” 

Portanto, são desafios dos que estão dispostos a enfrentar a nova realidade da 

publicidade, como lembra Covaleski (2010) “Assim, de forma crescente, anunciantes passam a 

direcionar parte de seus investimentos em publicidade para mídias que permitem ações 

comunicativas com maior interatividade com – e entre – seu público-alvo; na atualidade, 

diferencial competitivo da internet frente às demais mídias.” 

Se o público descobre na Web 2.0 um caminho mais curto entre ele a empresa de sua 

preferência, é preciso que as mesmas estejam disponíveis nesses canais, e principalmente 

entendendo os interesses dos novos usuários da internet. Quebrando preconceitos e mudando 

paradigmas. 
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