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RESUMO 
 

Os mais otimistas afirmam que a Publicidade tradicional está morrendo. Já os pessimistas 
acreditam que ela já morreu faz tempo. O fato é que nunca se questionou tanto a real eficácia 
da inserção publicitária tradicional. Novas formas de alcançar o público são necessárias, visto 
que o consumidor deixa de ser passivo e torna coparticipante do processo de comunicação. 
Nesse sentido, este projeto pretende abordar um estudo reflexivo sobre a eficácia de 
Campanhas Publicitárias, feitas exclusivamente para ambiente online, que levaram em 
consideração o comportamento e a interação do público, bem como a agilidade de veiculação, 
como pilares decisivos nas suas elaborações. O objeto de estudo principal será a campanha 
#milkfake, realizada em 2016 pela da rede brasileira de fast food Bob’s. Também serão 
analisados outros casos que repercutiram e se desencadearam a partir dessa campanha. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  Num mundo cada vez mais multimídia, com alternativas que atraem a atenção dos 

consumidores de todas as idades e esferas sociais, os veículos de massa acabam perdendo 

força. 
																																								 																					
1 Trabalho apresentado no GT1 “Marketing, Estratégia e Contemporaneidade”, do 5o CAPPA  realizado nos dias 21 e 22 de 
maio de 2017. 
2	 Estudante	 de	 Graduação	 5º.	 semestre	 de	 Comunicação	 Social	 –	 Publicidade	 e	 Propaganda	 da	 UFG,	 email:	
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  A sociedade vive uma fase de transição em diversas áreas, mas principalmente no 

âmbito da comunicação entre consumidores e suas marcas. Um crescente desenvolvimento 

tecnológico tem provocado diversas modificações no jeito que nos relacionamos, 

comunicamos e consumimos. 

  A globalização atingiu diretamente a forma como a publicidade é construída, tornando 

o discurso desta diferente do que se viu anos atrás. Castells (2002) afirma que a tecnologia é a 

condição necessária na nova forma de organização social baseada em redes e na comunicação 

digital e que este processo contribui no surgimento de uma nova estrutura social. 

  Uma campanha publicitária bem planejada, levando em consideração o comportamento 

do público a qual ela será veiculada, tem se tornado um desafio significativo para o campo da 

publicidade atual. Conhecer o público a fundo e criar estratégias pontuais, diante de um 

consumidor cada vez mais online e ativo, revela-se fundamental para o alcance de resultados 

satisfatórios.  

  Frente a esses desafios, as agências de publicidade estão tendo que se adaptar à 

velocidade imposta pelo mundo digital, e a essa nova dinâmica de comunicação, na qual o 

consumidor responde e interage instantaneamente a toda comunicação.  

  Os meios de comunicação online passam, nos últimos anos, por uma evolução 

respaldada pela necessidade de criar interfaces com o seu público virtual, conferindo a este a 

sensação de poder interagir com os conteúdos e com os emissores, rentabilizando a capacidade 

de identificar e fidelizar esse mesmo público. 

 Em meados de Setembro de 2016, a rede de fast-food Bob’s lançou algumas peças 

publicitárias em suas redes sociais, referindo-se indiretamente ao concorrente McDonald’s. O 

caso aconteceu após o contrato de exclusividade do uso do achocolatado Ovomaltine no 

clássico milk-shake da rede brasileira se encerrar, passando a ser um produto de uso exclusivo 

do McDonald’s. O Bob’s lançou o milk-shake de Ovomaltine em 1959 e, desde 2005, tinha 

um contrato de exclusividade do uso da marca em suas campanhas de divulgação do produto 

no Brasil e no exterior. 

 Na campanha, em peças veiculadas por meio da página da marca no Facebook, o Bob’s 

afirmou: "A batida perfeita que outros procuram, o Bob's já encontrou faz tempo.", enquanto 

outra peça mostra duas imagens de milk shakes, uma delas apenas em sombra, sob as hashtags 

#milkshake e #milkfake, referindo-se à palavra em inglês "fake", que quer dizer "falso". A 

peça ainda vem acompanhada do texto: "Não tem textão, a questão é simples: quem conhece o 

sabor de verdade não toma #MilkFake." Uma terceira peça ainda faz alusão à campanha do 
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McDonald's, que traz uma imagem da novidade e a palavra "Finalmente" ao lado. "Finalmente 

lá? Sempre no Bob's!", afirma. 

  Em pouco mais de uma hora, uma das peças já havia alcançado a marca de 17 mil 

compartilhamentos, além de 40 mil curtidas e comentários dos clientes da marca, que 

afirmaram que permaneceriam comprando na rede. 

  O caso chamou a atenção por desencadear uma reação ágil das concorrentes. Na 

mesma semana, outras marcas como Giraffas, Burger King e Philips se aproveitaram para 

atrair consumidores, e elaboraram peças que também se relacionavam indiretamente com a 

campanha das concorrentes. 

  Em suas peças, a Philips destacou que é possível fazer o próprio shake com os 

liquidificadores da marca. O Giraffas, por sua vez, usou a situação para reforçar a variedade 

de seus produtos. A rede americana Burger King aproveitou para fazer propaganda de seus 

hambúrguer’s. 

Casos como este, em que a agilidade na promoção de campanhas publicitárias é 

necessária, se tornam cada vez mais frequentes diante das novas dinâmicas de comunicação 

impostas pelo mundo digital e pelo comportamento do consumidor atual.  Mas seria esta a 

nova tendência para a Publicidade de um futuro breve, ou apenas mais uma forma de 

planejamento entre tantas outras que já surgiram? 

 A grande reflexão dessa pesquisa será adentrar além do processo criativo, e pensar em 

como um planejamento fundamentado no comportamento do consumidor no ambiente online, 

levando em consideração essa agilidade que o mundo digital proporciona, pode ser eficaz no 

alcance de resultados mais positivos e rápidos para as marcas. 

  Essa pesquisa pretende, também, explorar os motivos pelos quais esse consumidor tem 

reagido de forma diferente dos de outros períodos da história da Publicidade. 

 A escolha desse tema para pesquisa ocorreu após vivencias próprias no campo do 

Marketing Digital, em que essa tendência pela agilidade na criação de campanhas que 

respondam à assuntos de interesses do momento, além de uma resposta e comunicação mais 

rápida e mais próxima entre marca e seu consumidor, são cada vez mais necessárias. 

 
 
2 QUESTÃO PROBLEMA 
 
   Este projeto pretende abordar um estudo reflexivo sobre a eficácia de Campanhas 

Publicitárias, feitas exclusivamente para ambiente online, que levaram em consideração o 
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comportamento e a interação do público, bem como a agilidade de veiculação, como pilares 

decisivos nas suas elaborações. O objeto de estudo principal será a campanha #milkfake, 

realizada em 2016 pela da rede brasileira de fast food Bob’s. Também serão analisados outros 

casos que repercutiram e se desencadearam a partir dessa campanha. 

 

 

3 OBJETIVOS 
  O Objetivo Geral desse projeto será apresentar, por meio de análise de casos e reflexão 

teórica, a identificação de um novo modelo de publicidade que leve em consideração o 

comportamento do consumidor atual no ambiente online. 

   Dentre os Objetivos Específicos, estão os seguintes: a) Analisar o cenário de 

transformações na Publicidade e na Comunicação em geral, frente as mudanças provocadas 

pela globalização e o advento da internet; b) Entender o porque do consumidor atual estar se 

comportando de forma diferente do consumidor de alguns anos atrás; c) Demonstrar, por meio 

de análise de casos, a eficácia de novas formas de dinâmica em planejamento e criação de 

campanhas publicitárias online; d) Apontar alternativas à Publicidade que respondam as 

mudanças de comportamento desse consumidor. 

 
 
4 JUSTIFICATIVA 
 

  A presente pesquisa se justifica no atual cenário da comunicação, considerando que a 

sociedade passa por um período de mudanças no comportamento do consumidor, visto que 

cada vez mais este deixa de ser passivo as informações que lhes são veiculadas, exercendo um 

caráter de participação na construção do processo comunicacional. Com o crescimento dos 

meios digitais de comunicação, bem como as redes sociais, os horizontes da Publicidade 

crescem e atraem cada vez mais consumidores. Estudos que visem aumentar a possibilidade 

de interação entre marcas e seu público-alvo poderão construir, de forma mais sólida, um 

relacionamento eficaz e uma imagem corporativa mais humanizada das marcas. Portanto, um 

estudo sobre o porque desse consumidor demonstrar novos posicionamentos quanto à 

comunicação é de grande relevância para a compreensão de novas dinâmicas dentro da 

Publicidade. 
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5 METODOLOGIA 
 
 Para realização desta pesquisa, optou-se pelo método de estudo de caso. O estudo de 

caso, de acordo com Yin (2005), é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Difere, pois, dos delineamentos 

experimentais no sentido de que estes deliberadamente divorciam o fenômeno em estudo de 

seu contexto (ROESCH, apud RODRIGUES, 2011, p.50). Com relação aos critérios para 

interpretação dos dados, as análises e inferências, em Estudo de Caso, são feitas por analogia 

de situações e buscam responder às questões porque e como inicialmente formuladas.  

Uma vez que o surgimento das Mídias Sociais Digitais é um fenômeno recente, em 

curso, com pouca publicação acadêmica, principalmente no Brasil, este estudo utilizará 

também da Pesquisa Exploratória, pois visa buscar um maior conhecimento do tema 

escolhido, proporcionando maior simplificação e assim torná-lo o mais claro possível. 

  O último método escolhido foi o da Pesquisa Bibliográfica que, de acordo com 

Vergara (1998, p. 46), “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, (...)”. 

 
 
6 DISCUSSÃO TEÓRICA  
 

  Sobre as transformações provocadas pela globalização, diretamente ligadas ao campo 

da comunicação, Borsanelli define o surgimento de uma Cultura Digital. O autor destaca que: 

Nos meados dos anos 90, o cenário modificou-se mais uma vez, devido à 
revolução da informação e da comunicação, cada vez mais onipresente, 
chamada de revolução digital. É revolução pois, por meio do computador, 
pode-se converter toda forma de informação (texto, imagens, sons) numa 
mesma linguagem e porque sua difusão e distribuição passaram a atingir todo 
o planeta, numa globalização, permitida por meio da junção da informática 
com as redes de telecomunicações. Esse novo cenário é chamado de cultura 
digital, cibercultura ou era do acesso, e tem como estandarte a abundância da 
informação (Borsanelli, 2007, pg. 10).  

 
Kunsch (2007), em seu livro “Relações Públicas Comunitárias: A comunicação em 

uma perspectiva dialógica e transformadora”, relata que a digitalização e a convergência das 

mídias alteraram o comportamento dos que as usam e tem provocado mudanças nas práticas 

de comunicação, favorecendo a construção de novas ferramentas e estratégias.  

 A agilidade na comunicação, a qual será um dos objetos de estudo da pesquisa é 

destacada por Corrêa (2008) como fruto da utilização das novas ferramentas disponibilizadas 
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pela comunicação digital. O autor ainda destaca que essa utilização muda a comunicação, 

tornando-a ágil, instantânea, e elimina intermediários entre emissor e receptor. 

Objeto de estudo deste projeto, as Mídias Sociais Digitais se destacam frente aos 

outros tipos de mídia pela sua capacidade de agregar informações sobre os usuários. Terra 

(2009) acredita que, ao recorrer às mídias digitais, as empresas têm acesso a veículos de 

comunicação que possibilitam a realização de ações com custo reduzido, se comparadas as 

campanhas realizadas por meio de mídias tradicionais. Além disso, estas eliminam os 

intermediários no processo de comunicação e intensificam o relacionamento com seus 

públicos. 

  Analisar essas intitulações será importante no processo de pesquisa de caráter 

exploratório, pois, entender o porque do comportamento do consumidor ter mudado é uma das 

vertentes desse estudo. 

		 A Publicidade é a técnica mais eficaz de comunicação, sendo esta a prática que mais 

sofreu transformações com o aparecimento da era digital do marketing. Uma das vertentes do 

Marketing e da Publicidade, podendo ser classificada como técnica, utilizada pela campanha 

da rede de fast food Bob’s, foi o Marketing Viral.  Salzman (2003) apresenta o marketing viral 

como a técnica de marketing que explora o interesse dos consumidores para o conhecimento 

da marca. Consiste na divulgação de um produto ou serviço “boca-a-boca” de forma a gerar 

uma epidemia. Quanto ao marketing viral, caso o seu objetivo seja cumprido, a empresa poupa 

as despesas com a comunicação e divulgação do produto, necessitando apenas de captar a 

atenção do cliente. 

Terra (2009) acredita que, ao recorrer às mídias digitais, as empresas têm acesso a 

veículos de comunicação que possibilitam a realização de ações com custo reduzido, se 

comparadas as campanhas realizadas por meio de mídias tradicionais. Além disso, estas 

eliminam os intermediários no processo de comunicação e intensificam o relacionamento com 

seus públicos. De acordo com Bauman (1999, p.102) – um dos autores que mais será usado na 

pesquisa- a nova ordem é informar, engajar, envolver e entreter. “Os consumidores dos 

tempos modernos, avançados ou pós-modernos são caçadores de emoções e colecionadores de 

experiências”, muito mais exigentes não apenas na hora de consumir, mas também de julgar se 

determinado anúncio merece ou não a dedicação de seu tempo. 

 

  
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Estudar casos específicos, como a campanha publicitária do Bob’s e as outras que se 

desencadearam a partir desta, são necessárias para enxergar na prática como essa dinâmica de 

agilidade na Publicidade pode ser eficaz, diante do consumidor e do mercado atual. Diante 

disso, torna-se importante refletir acerca do posicionamento do campo da comunicação quanto 

a essas mudanças, tanto quanto à produção de conteúdo e a utilização da mídia nessa nova 

configuração. Produzir conteúdos relevantes e adequados às transformações demonstradas 

pelo comportamento do consumidor refletirá na realização de uma Publicidade mais eficiente 

e apropriada à essa nova realidade. 
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