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INTRODUÇÃO 

 

As campanhas publicitárias de cerveja no país são as grandes responsáveis por 

uma das maiores guerras já travadas no mercado publicitário. São cada vez maiores os 

investimentos por parte dos anunciantes que, na busca de um grande número de 

consumidores, solicita das agências de publicidade – ou aceita as propostas destas – o  

uso de argumentos persuasivos envolventes, capazes de gerar interesse e prender a 

atenção do público ao qual se destinam. Nesta batalha por consumidores, tem sido 

muito freqüente em campanhas publicitárias de cerveja, o uso de abordagens apelativas, 

como por exemplo, a exposição do corpo feminino como argumento de persuasão. 

Diante deste quadro, esta pesquisa se propõe analisar como mulheres santa-marienses  

percebem a exposição sensual do corpo feminino em comerciais de cerveja.  

A publicidade, tida como meio mais fecundo para algum produto possuir poder 

de mercado, precisa gerar interesse nos receptores de suas mensagens e deve possuir 

conteúdos que chamem a atenção do público para que os produtos/serviços sejam 

procurados e, de fato, vendidos, arrecadando lucros para quem utiliza-se dela. As 

campanhas de cerveja aproveitam recursos para estabelecer uma maior aproximação 

com os consumidores, e dentre estes recursos, um dos usados freqüentemente e  que 

mais estabelece vínculos e associações, é o uso da figura feminina sexualizada, dando 

ênfase a suas formas estéticas, um verdadeiro “culto ao corpo”. 

 No Brasil, até mesmo por questões culturais, é muito recorrente o uso da mulher 

como objeto de admiração e desejo; sendo assim, as campanhas publicitárias de cerveja 

“fartam-se” com este estereótipo feminino em suas peças. Esta imagem de que a mulher 

brasileira é dotada de atributos físicos já perdura no contexto sócio-cultural do país 

desde os primórdios de sua história. A mixegenação das raças, de índios a africanos, 

produziram um padrão de beleza diferenciado, permitindo que mulheres brasileiras 

sejam um valioso “produto de exportação”, ora por sua beleza, ora por sua sensualidade 

aflorada. Como exemplo deste fato, tem-se a modelo Juliana Paes: brasileira, e 

reconhecida por uma revista americana, líder de opinião, como uma das celebridades 

mais bonitas do mundo, no presente ano.  

O aproveitamento deste “produto nacional” (mulheres brasileiras) pode ser 

verificado em uma grande parte das campanhas publicitárias de cerveja, é uma 

tendência visível desde a década de 1980 que se mantém até os dias de hoje.  
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Este trabalho objetiva compreender como mulheres santa-marienses, 

consumidoras de cerveja, interpretam as mensagens publicitárias deste produto, ou seja, 

como se processam seus olhares frente às mensagens as quais se enquadram neste 

estudo, verificando como as mulheres da amostra percebem a presença da imagem 

feminina sexualizada em campanhas publicitárias de cerveja e procurando verificar suas 

atitudes com relação ao uso do corpo como apelo de venda e com a utilização desta 

estratégia criativa.  

O setor da comunicação, especialmente o da publicidade, passa por constantes 

transformações, acompanhando a evolução tecnológica, e ao mesmo tempo as 

modificações da economia e da sociedade. A busca pela otimização dos recursos acirrou 

a concorrência exigindo criatividade e competência cada vez maior do mercado 

publicitário, que se encontra frente a frente com um vasto universo de marcas 

procurando por um lugar privilegiado na mente dos receptores. 

 Portanto, não basta produzir um certo bem ou serviço, é preciso convencer o 

consumidor de suas qualidades, lembrando-o disso sempre que possível. Dentre as 

funções da publicidade, destacam-se a necessidade, além de informar, de despertar o 

interesse, estimulando o público à compra.  

Para cumprir esta função, as mensagens publicitárias freqüentemente buscam 

provocar emoções nos receptores, impulsionando seus desejos, modificando suas 

crenças e seus anseios com tanta ênfase, que fazem dos receptores parte fundamental do 

processo comunicacional. Esta forte aproximação da publicidade com o receptor acaba 

por estabelecer profundos vínculos, nos quais as mensagens vão sendo recebidas de 

diferentes maneiras pelos  indivíduos, capazes de decodificá-las e interpretá-las.  

 Partindo da premissa de que a publicidade estabelece um contato com o receptor 

e que, constantemente cria para ele um universo lúdico, ora o seduzindo, ora para 

motivá-lo, é muito pertinente um estudo que se proponha a prestar uma análise mais 

detalhada do receptor: o que ele vê, pensa, quer ou reflete a respeito de determinado 

produto. Estas contribuições são de grande valia para o campo da publicidade, pois uma 

maior atenção ao público consumidor é importante na construção de campanhas 

publicitárias. Cada vez mais busca-se atingir  os receptores de maneira certeira, e este 

estudo pode contribuir além disto, para a construção e definição de um público-alvo 

(potencial) secundário das cervejas: as mulheres.  
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 Neste estudo, o primeiro capítulo enfoca os temas referentes à publicidade; 

permitindo uma abordagem sobre campanhas publicitárias, sobre o seu caráter 

persuasivo. Um referencial teórico sobre as mensagens e as linguagens publicitárias 

também compõe o primeiro capítulo, assim como o um estudo sobre o erotismo 

utilizado em campanhas publicitárias.  

O segundo capítulo apresenta um apanhado sobre a relação das mulheres com a 

publicidade e sobre a “ditadura” da beleza presente na mídia, finalizando com um relato 

sobre a cerveja no Brasil. O terceiro acerca-se do olhar feminino sobre anúncios de 

cerveja, obtido por meio de procedimentos metodológicos. Este capítulo apresenta a 

transcrição de discussões realizadas por dois grupos de mulheres santa-marienses sobre 

a publicidade e anúncios de cerveja (selecionados como recorte para pesquisa), assim 

como o cruzamento dos levantamentos apontados pelas informantes com o referencial 

teórico construído pela pesquisadora.  
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CAPÍTULO I - MENSAGENS PUBLICITÁRIAS: PERSUASÃO EM FORMA 

DE IMAGENS E TEXTOS 

 

1.1 A PUBLICIDADE 

 

A publicidade1, como uma forma de comunicação social, “nasceu quando 

alguém disse a alguém que tinha alguma coisa a oferecer, fosse um produto, um 

serviço” (MARTINS 1999: p.35). Quando surgiu, a publicidade era feita tête-à-tête, 

pois vendedores e compradores eram velhos conhecidos; porém, a industrialização 

trouxe consigo a massificação do consumo, permitindo que a publicidade perdesse seu 

antigo caráter individualista e passasse a ser endereçada à coletividade. A publicidade 

evoluiu, tornando-se parte presente no cotidiano, configurando-se como um dos mais 

eficazes meios de circulação de bens de consumo, e já não permite que os indivíduos 

sequer possam ousar imaginar a vida sem ela. Ao tratar de apresentar uma definição 

para publicidade, é necessário, hoje, proporcionar reflexões, pistas, indícios para 

compreender este termo de sentido semântico simples, porém rico de abordagens.  

  O conceito para a palavra publicidade vem do latim “publicare” que significa ação 

de tornar público. Mais profundamente, é a arte de despertar no público o desejo de 

compra, e também conquistar e manter clientes. Sampaio (1999: p. 21)  a define como 

“um composto de ciência, técnica e arte, como sendo também uma atividade bastante 

complexa, que conta com uma grande experiência acumulada, alta tecnologia e requer 

talentos mais específicos para manipulá-la da forma mais convincente”. O composto de 

ciência, técnica e arte a que se refere Sampaio implica dizer que a publicidade, ou 

comunicação publicitária, envolve diferentes linguagens e conhecimentos, que vão da 

linguagem artística, propriamente dita, às técnicas de criação, produção e veiculação, 

incluindo questões referentes aos mercados consumidores.   

Vindo ao encontro da sociedade “para promover e estimular o intercâmbio de 

bens de serviços” (GOMES 1998: p.78), a publicidade absorveu doses consideráveis  de 

contextos sociais e culturais. Ela é, segundo Sánchez Guzmán (1993), operadora de 

mensagens culturais que determinam pautas de comportamentos nos indivíduos. 

                                                 
1 Apesar dos objetivos que distinguem publicidade de propaganda, neste estudo os termos serão utilizados 
como sinônimos, pois convergem para um propósito em comum, a divulgação. No Brasil, os termos 
publicidade e propaganda são utilizados, freqüentemente, como sinônimos.  
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Segundo o autor, a publicidade é um mecanismo de pressão social2 , isto porque indica e 

revela aos consumidores um estilo de vida ideal, estimulando que a sociedade o siga, 

sob a pena de ter a sensação de que existe em sua vida algo fora de ordem.   

O propósito da publicidade não é somente manter as pautas de comportamentos 

já existentes; para Guzmán (1993), o mais importante é provocar outras novas, 

dirigidas, fundamentalmente, para o produto anunciado. Como exemplo de introdução 

de novas pautas de comportamentos, pode-se citar a iniciação do uso de 

eletrodomésticos no mercado brasileiro. Para que os utensílios domésticos chegassem 

até os lares das prestimosas donas-de-casa da época3, eram necessárias, segundo Pyr 

Marcones (2001), garotas-propagandas que, de fato, explicassem como dominar o uso 

dos lançamentos de eletrodomésticos, como enceradeiras, liquidificadores, batedeiras, 

enfim, todos novos personagens dos lares modernos.  

Propor novas pautas por meio da publicidade, por outro lado, não é tão simples, 

pois suas mensagens  podem  provocar  uma acentuada resistência em parcelas do 

público. Isso ocorre porque a publicidade, veiculada em meios massivos, atinge grupos 

sociais diferentes daqueles pretendidos como alvo do anunciante.    

Para se aproximar de valores dominantes entre o público-alvo, a publicidade 

necessita encontrar fortes ligações com este, seja através da escolha de linguagens, 

temática de campanhas ou na escalação de assuntos a serem abordados, pois   

 

sus mecanismos y modos de hacer han estado cargados de fuertes dosis de 
intuiciones, experiências, improvisaciones de sentido común, algunas técnicas 
surgidas de la práxis cotidiana y, desde luego, de la aplicación de la vida 
comercial de la imaginación creadora del hombre” ( GUZMÁN 1993: p.25).  

 

 

Ou seja, a publicidade exige um domínio técnico aliado à vasta cultura geral, 

curiosidade, grande capacidade de observação, objetividade e também intuição, 

imaginação e espírito crítico de quem a cria e  produz. 

Para o autor, o publicitário não reúne somente informações, não escreve livros 

de culinárias, não prepara descrições científicas, nem informações técnicas; pelo 

contrário, utiliza uma forma de comunicação massiva que tem, literalmente, o poder de 

                                                 
2 Para Guzmán, o termo pressão social é similar a “controle social”. O autor faz referência ao poder de 
coação que a própria sociedade exerce sobre a vida dos indivíduos por meio das normas, usos e costumes 
estabelecidos nela e das convenções sociais que levam consigo para manter o sistema social ordenado. 
3 Segundo Pyr Marcondes (2001), esta época refere-se aos anos 50, após a introdução da Tv no cenário 
brasileiro. 
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mover as pessoas. Isso porque a publicidade chega ao público repleta de afirmações, 

provas, argumentos, que permitem uma “crença”, fazendo com que se atinjam as mais 

diferentes pessoas, por meio de mensagens específicas para grupos de consumidores-

alvo do anunciante.  

Devido ao caráter particularista e subjetivo da publicidade, a influência que esta 

exerce sobre as sociedades não é perceptível naturalmente, pois “a única informação 

concreta que obtemos é o preço do produto” (VESTERGARD e SCHRODER 2000: 

p.5). Para os autores, o anunciante não revela ao consumidor somente o uso primordial 

do produto ou serviço anunciado, mas sim, valores entrelaçados no contexto do anúncio, 

assegurando que sua aquisição trará inúmeras vantagens, pois os seres humanos, por 

meio do consumo de bens, satisfazem ao mesmo tempo necessidades materiais e 

sociais. Não se consome apenas por uma necessidade fisiológica; caso assim fosse, a 

publicidade perderia sua razão de ser.  

Já se tornou explícito o quanto a publicidade conduz, por meio de suas 

mensagens, comportamentos sociais e culturais das sociedades modernas, “não há como 

escapar de sua influência, nem querendo” (SAMPAIO 1999: p.21). Para o autor, por 

mais defesas que se possam criar, por mais obstáculos que se ergam, sempre há o 

anúncio que ultrapassa o cerco, o comercial que pula os muros, a idéia que interfere na 

vontade do ser humano.  

A utilização da publicidade é extremamente ampla e variada, porém é, sem 

dúvida, o instrumento mais eficaz no que se refere à transmissão de informações e à 

suscitação de determinadas reações por parte do público. Assumindo um papel relevante 

na formação de comportamentos, atitudes e estilos de vida, a publicidade deixa de ser 

uma mera fase do processo de promoção de produtos, para tornar-se operadora de 

idéias, tendências, consumo e usos de bens, capazes de serem absorvidos pela 

sociedade.  

Para cumprir tais objetivos, tradicionalmente as ações publicitárias podem ser 

bastante diversificadas, utilizando-se de diversos suportes midiáticos como jornais, 

emissoras de televisão, de rádio, outdoors e outros tipos de mídia exterior e de ações em 

ponto-de-venda, assim como a internet e outros meios não-convencionais.  

Quando a situação de mercado do anunciante exige uma pequena cobertura 

publicitária, pode-se anunciar em apenas um meio de comunicação, ou até mesmo em 

um veículo específico, mas se, ao contrário, a diversidade de localização geográfica ou 

mesmo de um maior esforço de vendas for necessário para cumprir determinadas metas 
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do anunciante, mais peças publicitárias serão necessárias para atingir os consumidores 

pela soma de diversos meios. Aí estará definida a necessidade de criação e veiculação 

de uma campanha publicitária. 

 

1.2 AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS  

 

O conjunto de mensagens em peças gráficas ou eletrônicas sob um mesmo 

tema, veiculadas para uma determinada ação de comunicação persuasiva denomina-

se campanha publicitária. As campanhas publicitárias: estas são as grandes 

responsáveis por fortalecer a imagem de um produto ou serviço, divulgar novos 

produtos e estreitar relacionamentos com os receptores, são “uma soma de diversos 

esforços publicitários integrados e coordenados entre si e realizados para cumprir 

determinados objetivos de comunicação.” (SAMPAIO 1999: p.237) Para o autor, a 

grande vantagem das campanhas publicitárias é a integração entre suas peças, 

evitando a canibalização entre as mensagens e proporcionando uma atitude, na qual 

os esforços de comunicação girem em torno do que é mais importante a ser 

transmitido e compreendido pelos consumidores.  

Para que as campanhas publicitárias obtenham o sucesso desejado é preciso 

que sua construção seja sincrônica e que todas as etapas sejam definidas e executadas 

com competência. A construção de campanhas publicitárias começa a partir de uma 

coleta de informações, usualmente denominada «briefing», que primeiramente 

orienta o planejamento de comunicação para o anunciante. Marcelia Luppeti o define 

como: “um levantamento de informações contendo as diversas instruções que o 

cliente fornece à agência para orientar o trabalho do planejamento.” (2003: p.50).  

É no planejamento que se definem as ações de comunicação publicitárias – 

campanhas ou anúncios isolados, por exemplo – que a agência propõe ao cliente para 

resolver seu problema de comunicação. Após a construção do briefing e estruturação 

de seu conteúdo, é chegada a hora de “moldar” as informações obtidas, enquadrando-

as dentro de uma estratégia que possa oferecer melhoria (ou criação) de 

oportunidades ao anunciante. Esta etapa é definida como planejamento e por meio 

dele é possível definir objetivos, métodos, estratégias e táticas.  

 
É comum as pessoas verem o briefing e o planejamento como coisas 
distintas e isoladas uma da outra. Realmente são dois documentos 
distintos, mas não isolados. Muito pelo contrário são integrados e 
complementares, sendo conveniente repetir certos dados do briefing no 
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planejamento para melhorar o entendimento da proposta.” (CORREA, 
2004: p.157).  

 
 

De modo simples, podemos considerar o planejamento como ato de planejar 

as atividades de uma organização. Após a elaboração do planejamento, certamente as 

estratégias poderão ser construídas, com embasamento sólido para o bom andamento 

da campanha. É no planejamento que, segundo Marcelia Luppeti (2003), é definida a 

maneira como a campanha se mostrará aos receptores, sempre buscando atingir um 

público-alvo, determinado pelo planejamento. É também nesta etapa, que orienta-se 

sobre qual abordagem criativa utilizar, que padrão estético seguir e que apelos 

empregar.    

O briefing é uma poderosa “arma” para começar a estruturação de uma 

campanha; por meio deste é possível detectar o que o cliente deseja, dentro de suas 

limitações e necessidades, pois 

 

o início de toda ação publicitária depende de uma correta orientação do 
solicitante, baseada em fatos e observações que a justifiquem. A palavra 
briefing também é muito usada para significar uma orientação, com base 
em informações que são passadas para quem vai realizar um trabalho 
específico. Os publicitários costumam dizer: vou passar um briefing à 
criação, à mídia, ao fotógrafo, para a gráfica e assim por diante”. 
(CORRÊA 2004: p. 155).  

 

 

Para Stalimir Vieira (1999), na elaboração das informações necessárias para o 

perfeito encaminhamento das ações publicitárias, não existem milagres. A qualidade 

do trabalho será diretamente proporcional ao esforço em obter informações e à 

habilidade em combinar dados. Para o autor, trabalha-se com dois tipos de dados 

relevantes, o primeiro  

 

diz respeito ao objeto do briefing que está na sua frente. Ali estão todas as 
intenções do marketing de atender determinada expectativa identificada 
no mercado consumidor, ou seja, num processo mais completo, a pesquisa 
detecta uma oportunidade, a engenharia de produção desenvolve o 
produto para atender a ela e o marketing define um conceito racional.  
(VIEIRA 1999: p. 20)  

 
 
O autor também observa que, para que as mensagens sejam criadas com pertinência e 

originalidade, entrem em cena outras informações:  
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o outro tipo de dado com que se vai trabalhar são as informações 
acumuladas ao longo da vida – leituras, filmes, debates, observações, 
vivências e milhões de outras, inclusive algumas recebidas ainda dentro 
do útero de sua mãe – que vão permitir as diversas associações entre os 
propósitos racionais do briefing e as possibilidades emocionais da 
mensagem publicitária. É isso que vai fazer a diferença. (VIEIRA 1999: 
p. 20) 

 
 

As estratégias para a criação de mensagens publicitárias, podem, segundo 

Carrascoza (1999), utilizar diferentes recursos de persuasão. Os mais usados pela 

publicidade, segundo o autor são: o uso de estereótipos, a substituição de nomes ou 

expressões, a criação de inimigos, apelos à autoridade, a afirmação e a repetição. Os 

estereótipos funcionam como uma verdade já aceita pelo público, impedindo que 

surjam questionamentos a respeito do que está sendo divulgado, como por exemplo, 

as modelos que aparecem em comerciais de xampu têm sempre cabelos lindos e 

brilhosos, já as substituições de nomes (ou expressões) são utilizadas quando há 

necessidade de amenizar ou dramatizar alguma sensação que possa ser provocada no 

receptor, como por exemplo, substituir-se a palavra capitalismo por livre iniciativa, 

renovando o vocabulário utilizado. 

Outro recurso apontado pelo autor é o que ele denomina de “criação de 

inimigos”. Por exemplo, o creme anti-celulite se opõe a um inimigo das mulheres: a 

celulite. O apelo a autoridades reforça imagens de marca e acontece quando pessoas 

reconhecidas pelo público validam o que está sendo afirmado pelo anunciante 

(Claudia Raia afirmando que abriu uma conta no banco Santander; Zeca Pagodinho 

mostrando sua paixão pela cerveja Brahma, ou Gisele Bündchen mostrando sua 

predileção por produtos da marca Nívea). 

Os dois últimos recursos de abordagem, na criação publicitária, identificados 

pelo autor como recorrentes na publicidade brasileira são, como se viu acima, a 

afirmação e a repetição. Na afirmação, usam-se frases afirmativas e  utiliza-se o 

verbo no modo imperativo, como por exemplo “Beba Coca” e “Compre já” e, na 

repetição, objetiva-se minar a opinião do consumidor: é possível encontrá-la não 

apenas na construção das frases, mas também nos slogans que são repetidos junto a 

marcas.  

As estratégias criativas são a base de criação de peças e campanhas 

publicitárias e envolvem bem mais do que a simples exposição de argumentos 

emocionais ou racionais que visem à aceitação do consumidor à proposta de 



 10 

consumo do produto ou serviço anunciado, pois a publicidade conta com uma 

generosa dose de um ingrediente fundamental para sua preparação, a persuasão. 

Persuadir significa levar o outro a agir conforme a vontade de alguém, porém na 

publicidade isto não é tarefa simples.  É necessário que este ingrediente seja manipulado 

com medidas exatas, sob o risco de tornar-se indigesto para os indivíduos que o 

consomem, diariamente.  

 

 

 1.3 O CARÁTER PERSUASIVO DA PUBLICIDADE  

 

Pode-se dizer que a publicidade é eminentemente persuasiva, pois procura levar 

os receptores à determinada ação; neste caso, a compra. O discurso publicitário, na busca 

incessante pela preferência do público e pela marca anunciada, utiliza, em sua maioria, 

mensagens carregadas de apelos persuasivos, que tentam acelerar a influência da 

publicidade e objetivam seduzir o receptor.  

Embora não se faça uma nítida distinção entre os termos - convencer e persuadir, 

muitas vezes vistos como sinônimos -  é possível estabelecer uma diferença entre os dois:          

“convencer é um esforço direcionado à mente, à Psique, persuadir é domínio da emoção, 

próprio de Vênus, deusa do amor, daí sua proximidade com a arte da sedução” 

(CARRASCOZA 1999: p. 17). 

Não só basta criar e veicular a mensagem, é necessário que ela ocupe um lugar 

privilegiado no cérebro do consumidor;  mais que isso, é necessário persuadir para obter 

o resultado esperado. Guzmán (1993) reforça a importância de os anúncios contarem 

com este ingrediente (a persuasão) e traz, sobre este, uma definição: trata-se de uma 

atividade humana que utiliza determinados argumentos com a finalidade de induzir um 

indivíduo ou grupo de indivíduos a acreditar em algo  ou realizar alguma coisa.   

Para alcançar seus desígnios, a persuasão utiliza técnicas e procedimentos, e atua 

em diferentes níveis. Guzmán (1993) aponta três destes: a persuasão racional, a 

persuasão emotiva e a persuasão inconsciente. A primeira assegura-se no 

comportamento lógico, geralmente apresentam-se fatos concretos. Embora existam no 

Brasil anúncios de caráter persuasivo-racional, sua utilização é menor, e aparece, 

geralmente, em anúncios publicitários que necessitam comprovar cientificamente 

perante o público seu bem ou serviço, por exemplo, medicamentos, alguns produtos de 

limpeza, entre outros.   
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A persuasão emotiva está ligada aos sentimentos e emoções, envolve o público 

por meio de uma linguagem repleta de associações, seja pelo amor, pela felicidade ou 

pela euforia. Este nível de persuasão é bastante utilizado na publicidade brasileira, e, 

frequentemente, tem boa aceitação por parte do público. Pode-se citar como exemplo, a 

campanha “Mamíferos”, da Parmalat, criada em 1996 pela agência DM9DDB, “um 

conjunto de anúncios, comerciais, peças de ponto-de-venda, promoções e 

merchandising que não só tomou conta do Brasil como também invadiu dez outros 

mercados internacionais onde a Parmalat atua” (MARCONDES 2001: p.170). 

 Na persuasão inconsciente – o terceiro nível apontado por Guzmán (1993) - 

existem os instintos, a sugestão, as tendências e diversos outros aspectos que,  através 

da mensagem publicitária, exercem uma influência sedutora.  Este tipo de persuasão é 

bastante perceptível na publicidade do Brasil, principalmente na publicidade de 

produtos de beleza, cerveja e de automóveis; produtos estes que, usualmente, 

acompanham as tendências da moda e do mercado. Como exemplo desta afirmação 

pode-se citar a recente campanha do Fiat Idea, lançada pela agência Leo Burnett em 

2006, a campanha “Casulo”, que apresenta uma moça que de lagarta se transforma em 

borboleta ao entrar no Fiat Idea. Sendo um comercial de automóveis dirigido para 

mulheres, acompanha uma tendência: o aumento da renda feminina, pois “há alguns 

anos, quando uma família ia trocar de automóvel a decisão de compra era totalmente do 

marido, a pessoa da casa que trabalhava e gerava a renda. A mulher podia no máximo 

opinar sobre o tamanho e a cor” (BOTTONI: 2006).  

A persuasão, recurso necessário desde que começaram a ser produzidos bens em 

larga escala e que competem entre si pela preferência do consumidor, é a mola-mestra 

das mensagens publicitárias e expressa-se através da linguagem que caracteriza tais 

mensagens. 

 

 

 1.4 AS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS E SUAS LINGUAGENS 

 

A mensagem publicitária é a porta-voz que os produtores de bens – produtos e 

serviços – encontram para se comunicar com os consumidores. A mensagem publicitária 

tem “como misión fundamental exaltar las cualidades del producto, en  mayor o menor 

grado, según la importancia dada por el creativo.” (GÚZMAN 1993: p.167) e também 

diferenciá-lo tornando-o conhecido.  Guzmán complementa afirmando que a mensagem 
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publicitária é uma mensagem que desempenha um papel muito importante na economia 

capitalista, pois é o principal intermediário entre os produtores e o público. O que cabe à 

mensagem publicitária, na verdade é 

 

tornar familiar o produto que está vendendo, ou seja, aumentar sua 
banalidade e ao mesmo tempo valorizá-lo com uma certa dose de 
diferenciação, a fim de destacá-lo da vala comum. Acima de tudo, 
publicidade é discurso, linguagem e portanto manipula símbolos para 
fazer a mediação entre objetos e pessoas. (CARVALHO, 1996: p.11) . 

 

 

 Esta mediação, realizada entre consumidores e produtores por meio das 

mensagens publicitárias, ocorre porque estas são elaboradas a partir da psicologia 

humana e da compreensão da vida em sociedade; sendo assim ocorre a construção de 

projeções nem sempre embasadas na realidade, ou seja, as pessoas nem sempre  

pretendem ver em mensagens publicitárias aquilo que ocorre de fato; nestas, a realidade 

é reciclada para tornar-se atrativa. A mensagem publicitária, “em vez de invocar, de 

forma verdadeira ou exagerada, o valor de uso primordial de seu produto,  promete ao 

consumidor que sua aquisição e consumo lhe trarão juventude, amor, reconhecimento, 

etc.” (VESTERGAARD e SCHRODER 2000: p.8).  

Para que isto de fato aconteça, os autores afirmam que os receptores não devem 

esperar uma expressão da realidade nas mensagens publicitárias, pois isto torna os 

anúncios, em sua maioria, muito pobres em conteúdos informativos e demasiado ricos 

em sugestões emotivas para serem vistos de forma literal. Visto que a mensagem 

publicitária solidifica um imaginário de um mundo ideal, esta passa a ser “a mensagem 

de renovação, progresso, abundância, lazer e juventude, que cerca as inovações 

propiciadas pelo aparato tecnológico” (CARVALHO 1997: p.11). Para a autora, as 

mensagens publicitárias pretendem exibir um mundo perfeito e ideal, sem guerras, fome 

ou subdesenvolvimento, bem ao contrário do panorama caótico em que é apresentado o 

mundo pelos noticiários e jornais4.  

Sendo a mensagem publicitária uma forma de projeção, ela acaba por ser 
definida como  

                                                 
4 Existem exceções, como Oliviero Toscani, famoso publicitário italiano que construiu um discurso 
autônomo sobre as grandes causas (preconceito racial, AIDS, guerras).  Embora promovido pela United 
Colors of Benetton, Toscani incutiu nas peças criadas sua percepção, promovendo uma ruptura com o 
senso comum publicitário, trazendo imagens reais, chocantes temas sempre apresentados de forma 
esteticamente muito intensa e radical.  De tal maneira que seus trabalhos provocavam fortes reações 
vindas dos mais variados setores sob a forma de críticas e censuras. As campanhas da Benetton quase 
sempre causavam escândalo. 
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um espelho mágico no qual uma interpretação mais sutil nos permite discernir 
os contornos do generalizado descontentamento popular com a vida cotidiana e 
com as oportunidades que nos proporciona a sociedade em que vivemos, 
portanto se fundamenta no desejo subconsciente de um mundo melhor” 
(VESTERGAARD 2000: p.132). 
 
 

 Para os autores, o anúncio “constrói um universo imaginário em que o leitor consegue 

materializar os desejos insatisfeitos da sua vida diária” (2000: p.129). 

As projeções, por parte do público a que se destinam as mensagens publicitárias, 

ocorrem, segundo Vestergaard e Schroder (2000), para satisfazer, muito mais 

necessidades sociais do que materiais, pois, “as pessoas não vivem isoladas. Também 

precisamos de amor, de amizade e do reconhecimento de nossos semelhantes” (2000: p. 

5) e as mensagens deixam de falar apenas dos objetos que são utilizados ou 

consumidos: estas “transformam-se em veículos de informação sobre que tipo de pessoa 

somos ou gostaríamos de ser” (2000: p.5). 

Para influenciar, mover e instigar a ação de compra, a publicidade necessita 

“conversar” com o público de maneira que se aproxime dele e, para que isto ocorra, é 

necessário que o publicitário saiba manipular as linguagens, tanto a verbal, quanto a não-

verbal, transformando-as em mensagem publicitária. Diante disso, “as funções da 

publicidade determinam a existência de certas peculiaridades na linguagem usada” 

(GOMES 2003: p. 179), capazes de identificar estas mensagens como tais. 

Embora muitos estudiosos tenham procurado encontrar uma definição certeira 

para o que é linguagem publicitária, Martins (1997) afirma que não existe uma língua 

própria da publicidade, mas sim determinadas habilidades e técnicas em uso nas 

mensagens publicitárias, que foram rotuladas de “linguagem publicitária”. Estas 

variações que a linguagem proporciona para se transformar em linguagem publicitária 

só existem para que o destinatário a compreenda melhor e, também, para  obedecer às 

características do produto anunciado e a função persuasiva da própria publicidade.  

Segundo Eulálio Ferrer, a linguagem publicitária “no es monólogo, sino diálogo. 

Lo que se dice en función de lo que se entiende” (1994: p.51); diálogo porque 

comunicação se efetiva quando o receptor constrói sentido a partir do que propõe o 

emissor. Para o autor, o emissor da mensagem deve concentrar esforços no público, 

sempre especulando  uma maneira eficaz de persuadi-lo, pois “el destinatário del 

mensaje es el público, es en este que debe pensarse a la hora de elaborarlo” (FERRER, 

1994: p.51). 
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Para o autor, a linguagem publicitária é, seguramente, a linguagem mais 

diversificada e com o maior alcance de público, ocupando o território mais amplo, 

dinâmico e sensível da comunicação. É uma linguagem de características próprias e 

distintas, com caráter persuasivo, capaz de comunicar o quanto há a se dizer e como 

dizer, cobrindo as zonas vitais do comportamento humano. 

Para uma melhor compreensão das mensagens publicitárias, que cristalizam uma 

idéia em forma de anúncio, pode-se, segundo Vestergaard e Schroder (2000), dividi-las 

em dois campos: o dos elementos verbais, que se materializam sob forma de textos, 

títulos, slogans, frases (quase sempre muito ricos em conotações e denotações), e o dos 

elementos não-verbais, as ilustrações, as fotografias, as imagens, sons, cores, entre 

outros. 

 A abordagem das mensagens publicitárias divididas em elementos verbais e não-

verbais é bastante utilizada nos estudos sobre esta atividade, porque proporciona uma 

melhor compreensão do discurso. Muitos autores encarregam-se de explicar esta 

divisão, e Guzmán (1993) também aborda esta análise da mensagem publicitária, 

complementando que os elementos verbais e não-verbais possuem funções distintas. 

Segundo o autor, os elementos verbais possuem três funções: dar identidade ao produto 

por meio de um nome, (por exemplo, “Tramontina é Tramontina”); identificar uma 

personalidade diante de seus atributos (Antarctica, a boa) e, ainda exaltar o nome com a 

personalidade do produto, tudo com o objetivo de criar, perante o receptor, uma atitude 

favorável ao produto anunciado.  

Já o que cabe à mensagem não-verbal é a informação significada, e sua função 

primordial é atrair a atenção do espectador, a busca do impacto. A linguagem não-

verbal é, segundo Guzmán (1993), um componente de especial importância, pois muitas 

vezes, é o elemento que mais chama a atenção em mensagens publicitárias e que atrai o 

receptor para os demais elementos do anúncio.  

As mensagens publicitárias então “combinam naturalmente, em geral, texto 

escrito ou falado com imagem” (SANDMANN 2003: p.12), permitindo que o público 

seja levado a um mundo imaginário, onde o conjunto de aspectos visuais e verbais 

misturam-se homogeneamente a fim de que a mensagem seja transmitida de maneira 

eficaz por meio de uma linguagem;  neste caso, a linguagem publicitária. 
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1.4.1 A LINGUAGEM VERBAL 

 

É a substância lingüística da mensagem, pois como já se afirmou, fazem parte 

dela o texto, o título, os slogans, a marca da empresa, entre outros. Para uma melhor 

compreensão é possível definir que a linguagem verbal “tem o papel, segundo Barthes, 

de ancorar o sentido visando identificar os elementos da percepção denotativa e icônica 

e evitar erros de identificação trazidos pelas várias leituras possíveis” (MARTINS, 

1997: p.32). Segundo Barthes, a função de “ancoragem” é primordial, pois a imagem 

traz, em si, incertezas de sentidos; sendo assim, a linguagem verbal elucida em nível 

denotativo e conotativo, agindo como orientadora da significação. 

A linguagem verbal da publicidade “procura alimentar, satisfazer as aspirações 

humanas, ela procura vir ao encontro, sempre com o objetivo de vender uma idéia e, 

mais comumente até que isso, um produto ou serviço” (SANDMANN, 2003: p.34). O 

autor também afirma que o processo metafórico é o que mais consegue captar a atenção 

do leitor, preenchendo o objetivo básico da publicidade: o de provocar, através da 

elaboração da mensagem, o estranhamento do leitor e, a partir daí, fazer com que ele se 

interesse pelo texto e, conseqüentemente, pelo que é propagado. 

Segundo Sandmann são muitos os recursos que existem a serem utilizados na 

construção da linguagem publicitária; os mais usados, freqüentemente, são: as grafias 

exóticas, a simplicidade estrutural, as linguagens figuradas, por exemplo, (B.O.A – 

Bebedores Oficiais da Antarctica) , os jogos com frases  e com palavras e os ditos 

desvios lingüísticos, concebidos mais abstratamente. 

Além de tantos recursos lingüísticos oferecidos pela língua portuguesa, o que na 

verdade é relevante, segundo Figueiredo (2005), é se criar uma rede semântica eficaz, 

capaz de gerar intimidade com o consumidor, com a marca anunciada. É preciso que o 

redator tenha habilidade para compreender o mundo ao qual se dirige, e saber traduzir 

isto em texto. 

 

1.4.2 A LINGUAGEM NÃO VERBAL 

 

A imagem, como elemento formador das mensagens publicitárias, é segundo 

Guzmán (1993),  a aproximação mais pertinente para que o receptor compreenda 

melhor a mensagem, é dotada como ponto de partida para o reconhecimento, e entre “as 
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imagens mais propícias à análise estão as de publicidade. Muitas vezes sinônimos do 

próprio termo imagem, constituem uma espécie de protótipo da imagem da mídia, 

quando não simplesmente da imagem” (JOLY 1996: p.15).  

É a partir da imagem que o público cria maior proximidade com o conteúdo da 

mensagem, pois segundo Barthes (apud Jorge Martins 1997), a imagem é uma 

substância objetiva, com volumes, formas, cores específicas. Para Barthes estas são 

representações analógicas, formadas com um sistema de signos, passíveis de inúmeras 

interpretações por parte dos receptores, uma vez que “a imagem não é feita em 

obediência ao objeto, mas para o destinatário que colabora em sua construção” (NEIVA 

JR 1986: p.71). 

Existe na publicidade a utilização de imagens fixas, usadas em anúncios 

impressos, e a imagem animada, utilizada na televisão. Para Martine Joly (1996), ambos 

os tipos de imagens possuem fundamental importância e, por mais que a imagem da 

mídia seja por excelência a televisão ou o vídeo, não pode-se esquecer que “coexistem, 

ainda hoje, nas próprias mídias, a fotografia, a pintura, o desenho, a gravura, a 

litografia, etc., todas espécies de meios de expressão visual que se consideram imagens” 

(JOLY 1996: p. 15). 

A imagem utilizada na publicidade “ilustra algo mais do que um produto; torna 

visíveis idéias tidas como consensuais pela coletividade” (NEIVA JR 1986: p.69). Para 

o autor, a imagem publicitária não só envolve a mercadoria como por ela é envolvida, 

sendo assim, a imagem, nas mensagens publicitárias, organiza a visualização do produto 

e, este, é organizado por ela. A construção das imagens destinadas à publicidade amplia 

os seus sentidos literais, ou seja, permite que a compreensão destas não se limite apenas 

ao que de fato retrata. Dentro de anúncios, o sentido da imagem aumenta, criando-se 

maiores possibilidades de os receptores interpretarem e decodificarem os inúmeros 

signos criados por esta.  

Para que as imagens utilizadas em anúncios publicitários cumpram seus objetivos 

persuasivos e gerem a aproximação necessária com o público-alvo, devem conter 

formas e cores que “traduzam” aspectos, sentimentos e idéias que precisam ser 

comunicados ao receptor e que neste encontre ressonância. 
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1.5  A UTILIZAÇÃO DO EROTISMO EM CAMPANHAS PUBLICIT ÁRIAS 

 

O uso de apelos sensuais, como estratégia de persuasão, tem sido 

constantemente explorado, inclusive pelo mercado cervejeiro nacional. Para Ferrer 

(1994), alguns filósofos crêem que, a partir dos anos 1960, o erotismo e a publicidade 

sexualista tornaram-se primorosos ativadores de venda, funcionando como “fluído 

libertino” que proporcionam mais vitalidade aos produtos. O autor também define que 

a sexualidade e o erotismo são dois termos distintos: o primeiro diz respeito à própria 

natureza, à biologia; já o segundo é inventado pela cultura, é abordado pela 

publicidade. 

Para Ferrer (1994), as imagens cinematográficas e principalmente televisivas 

impulsionaram e firmaram decisivamente o erotismo como tendência, “lo que revalida 

nuestra teses de que son los contenidos de los medios de comunicación los que más 

influyen en los hábitos o conductas del público” (FERRER, 1994: p.334). O autor 

complementa que este fato é um reflexo da liberação do instinto sexual na sociedade 

contemporânea. Existem muitas teorias que explicam porque as mensagens 

publicitárias com conteúdos eróticos caem no gosto do público; uma delas, segundo 

Carlos Castillo (apud Ferrer 1994), é porque em muitos seres humanos a satisfação 

social foi furtada, não permanece e, por conseqüência, existe uma tendência a erotizar, 

compensadoramente, todos os tipos de objetos e produtos. 

Guzmán (1993) afirma que as mensagens publicitárias que utilizam o erotismo 

desencadeiam no receptor três estados psíquicos: uma euforia ao receber a mensagem; 

um tipo de consolo, ou certa semi-gratificação ao consumidor que adquire o objeto 

anunciado e, por último, uma espécie de servidão ao objeto, pois este está rodeado de 

qualidades mágicas e mitológicas. Por este motivo, o erotismo na publicidade é 

operador de mensagens bastante eficazes para o público, que supre por meio de seus 

conteúdos repletos de cargas eróticas, as insatisfações, frustrações e anseios da vida 

cotidiana. 

O erotismo transmitido pela publicidade, seja pela mídia televisiva ou impressa, 

carrega boas doses de apelos sexuais e, segundo Marcondes Filho (1986: p.31), “trata-

se da utilização de gestos eróticos, de movimentos e ações sígnicas, que buscam 

substituir (por pretender ser sua síntese) a verdadeira atividade sexual”. Para o autor, a 

utilização do erotismo, na publicidade, com certo predomínio da figura feminina leva o 

receptor a pensar sobre  sexo, criando assim associações com o produto. 
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  Sabendo que o erotismo desempenha uma importante função na construção do 

universo lúdico da publicidade, é preciso destacar o uso do corpo como ícone desta 

construção. Na procura por vínculos mais fortes com os receptores, cervejarias brasileiras 

encontram no uso do corpo feminino um poderoso argumento de venda, criando assim, 

uma abordagem recorrente em muitas mensagens publicitárias de cerveja: a utilização do 

corpo feminino erotizado como apelo de venda.  

  Adair Peruzzolo (1998) retrata que a intensificação do culto ao corpo começou, 

no Brasil, na década de 1970 devido à experiência de uma euforia diante ao 

desenvolvimento e à saída de um regime ditatorial, quando a intimidação do setor político 

abre a “válvula de escape” da afirmação das liberdades individuais e o cultivo da 

intimidade. Esta extravagância do erotismo é visível em grande número de campanhas 

publicitárias a partir desta década, associando-o a diferentes produtos. 

  Para Figueiredo, “o erotismo está muito presente em nossa sociedade. A grande 

importância que damos à estética, à beleza física e à sensualidade fazem com que o uso 

de modelos bonitas, parte de corpos e olhares sedutores conduzam à atenção do 

consumidor” (2005: p.63).  Na utilização do erotismo como apelo de persuasão “a 

produção publicitária elabora os corpos, suas exposições e circunstâncias, para 

transformá-los no objeto de sua realidade publicitária, não só para esquecer sua 

mercadologia como para completá-la” (PERUZZOLO 199: p.14). O autor afirma 

também que uma vez o corpo circulando na mídia por meio das mensagens publicitárias, 

deixa apenas de mostrar a mercadoria e passa a ser parte integrante dela. 

  Em mensagens publicitárias de cerveja, usualmente, a mulher aparece associada 

ao prazer, geralmente através da linguagem não-verbal (fotos ou cenas televisivas de 

mulheres lindas associadas ao consumo de cerveja), e vista sob uma ótica machista. Por 

exemplo, no anúncio da cerveja Skol veiculado em televisão no ano de 2005, o noivo, em 

seu casamento, diz ao padre que só dirá “sim” à sua noiva se ela permanecer gostosa para 

sempre, referindo-se à sogra como “bucho”. Segundo Peruzzolo (1994), a relação 

homem/mulher se consagrou assim: ela deve embelezar-se, exibir-se ao homem, 

provocá-lo sexualmente como “dever de estado” da mulher, funcionando mais ou menos 

como objeto dos desejos masculinos.  

 Para Vestergaard e Schroder (1997, p.83) “a imagem dominante da feminilidade 

na propaganda atual é o ideal de beleza e da forma”. Para os autores, as mulheres, 

muitas vezes, na publicidade, transformam-se em objetos passivos, à espera da iniciativa 
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do homem. O uso do feminino estereotipado permite inúmeras análises, e a mais 

instigante delas é a análise de gêneros, pois  

 

a propaganda chega a funcionar como um mecanismo ideológico para a 
reprodução da identidade dos gêneros. Nossa identidade como homens ou 
mulheres é muito importante para nós, especialmente as mulheres, para quem 
o significante mulher sempre significa mulher: nós nos reconhecemos em 
qualquer representação de mulher, por mais original que ela seja, pois que 
nós já estamos sempre definidas pelo gênero” (VESTERGAARD E 
SCHORODER 1997: p. 74) 
 

 

  Quando anunciantes de cerveja apresentam belas modelos, com corpos perfeitos, 

poucas roupas, para venderem seus produtos, as mulheres, mesmo não sendo o público-alvo 

determinado pelo fabricante (2006: Revista Marketing), também recebem a estas imagens e as 

interpretam, pois segundo Adair Peruzzolo (1998: p.37) “a figuração do corpo, ao servir de 

mecanismo de anúncio de um produto, põe o destinatário em contato não com as qualidades 

físicas do produto anunciado, mas sim, com as qualidades físicas da modelo que está 

mostrando”. 
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CAPÍTULO II – MULHER, PUBLICIDADE E CERVEJA 

 

2.1 A MULHER  E A PUBLICIDADE  

 

  No Brasil, a cerveja é apresentada, por meio da maioria das campanhas publicitárias, 

em cenários de consumo nos quais os protagonistas são homens e, as mulheres, coadjuvantes 

das cenas. A utilização de linguagens verbais e não verbais que remetem à figura da mulher 

erotizada podem contribuir para este cenário. Embora o público masculino pareça ser alvo 

principal na publicidade de cerveja, reforçando marcas “de uma sociedade patriarcal, 

falocrática, em que o homem é o chefe da família (a ele se reservam todas as glórias) e à 

mulher é limitado o papel de esposa, amante ou objeto sexual do homem” (LINS, 2006: p.03), 

esta realidade vem sendo transformada. 

  As mulheres vêm impondo, desde o século XX e até o século atual, profundas 

transformações na sua participação em sociedade,  

 

depois da II Grande Guerra, o desenvolvimento econômico acelerou-se. As 
mulheres foram chamadas a participar do processo de produção. A educação se 
universalizou. Mudanças estruturais como essas tinham de influir sobre os 
padrões morais e sociais. Surgiram os movimentos hippies, as feministas e uma 
mulher muito mais independente. (VEJA  2000: p. 121).  

 

 

 Segundo Barbosa (2006: p.47) “há quase cinco décadas o movimento feminino 

eclodiu na sua forma histórica atual reivindicando igualdade entre homens e mulheres, e o 

mundo sem gêneros”. A mulher tem ocupado um espaço cada vez maior, pois segundo 

Mariângela Toaldo (2005) ela vem balizando um posicionamento próprio na família, no 

trabalho e na sociedade em geral, desvinculando-se de preconceitos e assumindo o direito de 

vivenciar seus prazeres. 

  A mulher tem adquirido importância crescente na sociedade brasileira,  

 
seu peso na produção e consumo aumentou; sua participação política é 
gradativamente maior, não causando mais surpresa termos uma mulher como 
ministra e outra como prefeita. Seu poder de decisão aumentou, passando de uma 
figura materna e serviçal para de uma profissional e administradora com visão 
apurada do que comprar para si e para a família. Todos os indicadores apontam 
para a ascensão feminina, o que desperta as atenções empresariais e institucionais 
na condução das práticas mercadológicas e sociais (GIACOMINI, 1991: p.52). 
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 Em face disso, verifica-se que hoje, realmente, consolidou-se a posição da mulher 

em um patamar extremamente favorável; isto significa que ela já pode exercer plenamente 

os seus direitos de cidadã e tem condições de lutar contra as discriminações ainda 

existentes. 

 A utilização de imagens estereotipadas de mulheres, neste caso da publicidade de 

cerveja, representa a “apresentação da imagem feminina como sugestão de prazer, no 

entanto, esta não parece se referir enquanto sujeito, mas ao que ela pode oferecer para 

corresponder às expectativas masculinas no campo do prazer” (TOALDO 2005: p.133) e, 

sendo assim, o homem torna-se personagem principal desta exposição. Segundo a revista 

Meio & Mensagem (2006), no mercado e na mídia é o olhar masculino que impera, 

alegando que vivemos em um mundo em que os critérios de beleza são muito masculinos; 

são homens os principais costureiros, estilistas, cabeleireiros e maquiadores, eles ditam o 

que é belo.  

 Esta “masculinização” nos processos midiáticos é bastante presente; porém esta 

realidade vem adaptando-se as transformações realizadas pelo público feminino. As 

mulheres já arrecadam generosas fatias do mercado, “há trinta anos, quando entraram para 

valer no mercado de trabalho, elas respondiam por 45% das decisões de compra. Hoje 

resolvem o que será empacotado em 70% de todas aquisições domésticas, de cuecas e meias 

ao carro e à própria casa” (MANSUR, 1999: p.86). 

 

Não é à toa que o consultor americano Tom Peters, em seu livro The Circle of 
Inovation, diz que as mulheres são hoje a oportunidade número 1 para quem 
vende planos de saúde, serviços de telecomunicações e qualquer outra coisa que 
se possa pensar. Aquele clichê segundo o qual mulher só gosta de comprar 
roupas, sapatos, flores e comidinhas está mais do que ultrapassado. Mulher gosta 
de tudo isso e muito mais.” (VEJA 2006: p. 126) 
 

 

As mulheres são saudadas pela publicidade e, como consumidoras de cerveja já 

mostram suas potencialidades: segundo dado do Ibope Mídia 2006 (Malta 2006), as 

mulheres já respondem por 33% do consumo brasileiro de cerveja, o que movimenta 

anualmente cerca de 10 bilhões de reais. Porém, este não parece ser um motivo convincente 

para que as campanhas publicitárias de cerveja adotem uma postura menos machista. O 

mercado cervejeiro ainda opta em seguir com o uso da imagem feminina erotizada como 

apelo de persuasão, e segundo Letícia Lins (2006), apesar de a cerveja não ser um produto 

essencialmente erótico, os comerciais deste segmento ainda assim utilizam este apelo para 
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divulgação de suas marcas: há predominância da imagem feminina, em boa parte dos 

anúncios.  

As modelos que aparecem em anúncios publicitários de cerveja atendem às 

exigências da mídia: belos corpos, seios fartos, glúteos salientes, parecem compor um 

universo em que a beleza foge de padrões reais, criando-se ou reforçando-se o culto à 

beleza física. Os homens parecem ser o público-alvo dessa abordagem, porém as mulheres 

acabam também absorvendo as mensagens e, como receptoras, interpretando-as. Para 

Prestes Rosa (2006), é preciso reconhecer que homens e mulheres não consomem da 

mesma forma, não cultivam os mesmos interesses e não se comportam da mesma maneira; 

contudo, muitas vezes consomem as mesmas coisas, não por preferência, mas por absoluta 

falta de opção, ou seja, as mulheres mesmo não sendo abordadas pela publicidade de 

cerveja, acabam consumindo o produto, não por se identificarem com os anúncios, mas por 

não terem outra opção a não ser aceitar. 

  

2.1.1 A DITADURA DA BELEZA 

 

 A mídia, com o papel de mediar a relação produto/público, acaba também exaltando 

valores e enobrecendo o que pode se chamar de a “ditadura” da beleza. Em uma sociedade 

de valores discutíveis, como a sociedade brasileira, o dito “belo” acaba, por sua vez, 

acrescentando mais, ou menos, dependendo do caso.  

 Existe certa relação que aproxima muito a beleza física à felicidade, seja ela 

profissional, pessoal ou afetiva. Já é de praxe pensar que uma mulher dotada de atributos 

físicos reconhecidos como belos, obtenha mais êxito em diferentes funções sociais. 

 Embora esta premissa caiba em âmbito mundial, no Brasil parece existir uma 

obrigatoriedade em ser bela, sob a pena de a mulher sentir-se discriminada pelos anúncios, 

que usualmente utilizam mulheres estereotipadas para comporem inúmeras campanhas 

publicitárias, e no caso deste estudo, as de cerveja. Para Martha Mendonça (2006), mesmo 

quando vende-se produtos não sendo associados à beleza, a mulher tem de ser jovem, 

bonita e com corpos esculturais. Martha ainda cita que  

 
para o publicitário Lula Vieira, curador da mostra de O Globo e autor do livro 
Incomodada Ficava Sua Avó, sobre anúncios que marcaram época, a redução da 
mulher a um corpo sempre existiu. Ele cita, entre outros, anúncios das décadas de 
50 e 60 da Pasta Russa e do Instituto Vênus Carnis, que prometem seios lindos. 
Num deles, argumenta-se que uns belos seios são o tesouro mais precioso da 
mulher. O reclame reflete a idéia de que a mulher com os seios frágeis não valem 
um tostão furado. (REVISTA ÉPOCA:2006)  



 23 

 

 

O Brasil é composto por “uma sociedade interessante. Ela é moderna e tradicional. 

Combinou em seu curso histórico e social, o indivíduo e a pessoa, a família e a classe 

social, a religião e as formas econômicas mais modernas” (DA MATTA, 1994: p.120), por 

isso possui uma identidade particular, uma maneira ímpar de perceber a realidade e de 

construir tendências. Sendo assim, existe também uma forma única de adjetivar e criar 

reflexões sobre o universo feminino: tomar cerveja com os amigos chama-se tomar uma 

“loira gelada”, o jogo de futebol, aos domingos, é conhecido também como “uma pelada”.  

 As mulheres brasileiras parecem ser mundialmente cobradas no que diz respeito à 

sua beleza e forma física; seus padrões estéticos arquitetados por uma mistura de raças, pelo 

clima tropical e por uma imensa orla marítima que propiciam o uso de poucas peças de 

roupa, permitiram que se tornassem um valioso “produto de exportação”,  e a condição para 

ser uma autêntica brasileira validou-se e resumiu-se em ser bela.  

Embora a grande exposição do corpo feminino na mídia pareça ser vista com bons 

olhos pelo público masculino, as mulheres parecem sentir-se cobradas em terem uma boa 

aparência, Um levantamento realizado em agosto de 2004 pelo Ibope Solution  (Meio & 

Mensagem 2006: p.5) com mulheres das classes A e B, de 19 a 49 anos, moradoras das 

regiões nordeste, sudeste e sul, identificou que os itens com que elas menos estão satisfeitas 

completamente são aparência e corpo – cada um com 17% de aprovação total; quanto à 

aparência, 51% estão parcialmente satisfeitas e 32% mostram-se insatisfeitas; em relação ao 

corpo, 44% mostraram-se em parte satisfeitas. A idealização da beleza feminina é muito 

presente na vida da mulher, o que desenvolve uma forte expectativa em relação à sua 

própria aparência.  

 Um segundo levantamento que aponta para um Brasil marcado por padrões estéticos 

é o fato de ser o país que mais realiza cirurgias plásticas estéticas:  

 

o Brasil é o recordista mundial em cirurgias plásticas. Os dados são da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a estatística é de que no ano 2000 
aproximadamente 350.000 pessoas tenham se submetido ao bisturi por razões 
puramente estéticas, passando à frente dos Estados Unidos, tradicionais 
campeões nesta área. É como se, em cada 10.000 habitantes brasileiros, 207 
tivessem sido operados durante o ano que passou. (VIVA TRANQÜILO: 
2006). 
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 Observa-se também que até mesmo revistas ditas populares 5 trazem estampadas 

em suas capas, semanalmente, grandes enunciados, como: “Fique linda até o verão” 6, 

“Emagreça 7 kg em uma semana” 7; comprovando que independente do poder 

financeiro, da classe social ou de hábitos de vida, um grande número de mulheres 

parecem preocuparem-se, e muito, com a beleza física, permitindo que padrões estéticos 

se sobreponham a outros valores, firmando assim, marcas de uma sociedade em que ser 

bela não é apenas vontade, e sim uma obrigação.    

 

 

2.2 A CERVEJA NO BRASIL 

 

A cerveja chegou, ao Brasil, com condecorações imperiais. Segundo Carlos 

Alberto Coutinho (2006), foi trazida pela família Real Portuguesa, em 1808:  

 

consta que o rei, apreciador inveterado de cerveja, não podia ficar sem 
consumir a bebida. Com a abertura dos portos às nações amigas de Portugal, 
a Inglaterra foi a primeira a introduzir a cerveja na antiga colônia 
(COUTINHO, 2006:). 
 

No século XIX, ficava restrita apenas a pequenos grupos burgueses, uma vez 

que era um produto importado e de alto valor; porém, esta realidade não durou por 

muito tempo. 

 No ano de 1836, a notícia de que já havia pequenas produções de cerveja 

espalhadas pelo Brasil correu os jornais da época e, neste momento, já eram plantadas 

as primeiras sementes de uma atividade que seria uma das mais lucrativas de todos os 

tempos: a indústria cervejeira. Segundo Carlos Alberto Coutinho (2006), os anúncios da 

época referiam-se exclusivamente à venda de cerveja, nunca à sua produção, embora a 

primeira fábrica já estivesse prestes a ser inaugurada. 

A primeira fábrica registrada, denominada “Antárctica Paulista”, foi lançada no 

mercado sem alarde, no ano de 1885. Sua publicidade era discreta e o primeiro anúncio 

publicitário, veiculado no jornal “A Província de São Paulo” 8, trazia o seguinte texto: 

                                                 
5 Revista como Ana Maria, e Tititi  são popularmente conhecidas e também chamam a atenção pelo seu 
preço, cerca de dois reais por exemplar. São revistas de variedades, que abordam temas relacionados com 
a vida das celebridades, telenovelas, entre outros.  
6 Edição de outubro de 2006 da Revista Ana Maria, Ed. Abril 
7  Edição de junho de 2006 da Revista 7 dias com você 
8 O Jornal “A Província de São Paulo” circula desde o ano de 1875 e atualmente é conhecido como jornal 
“Estado de São Paulo” (2006: Sampa Centro) 
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"Cerveja Antarctica em garrafa e em barril - encontra-se à venda no depósito da fábrica 

à Rua Boa Vista, 50” (AMBEV: 2006). 

Com apenas um ano de existência, a Antarctica “aumenta seu quadro de 

funcionários para 200 e sua capacidade de produção é de 40mil hectolitros/ano” 

(COUTINHO: 2006), tornando-se uma potência para a economia brasileira, que ainda 

via-se longe de possuir grandes indústrias em seu cenário. “No ano de 1888, um 

imigrante suíço chamado Joseph Villiger  inaugurou uma nova fábrica,  a “Manufatura 

de Cerveja Brahma Villieger & Companhia” (AMBEV: 2006),” com uma produção 

diária de 12.000 litros de cerveja e 32 funcionários”. (COUTINHO: 2006).  

A produção publicitária da cerveja Brahma não apareceu em destaque nos 

séculos XIX e XX, porém deixou um marco em sua história: foi, segundo informações 

extraídas do site do próprio fabricante (BRAHMA: 2006), responsável por impulsionar 

a Era do Rádio no país, nas décadas de 1930 e 1940, patrocinando programas 

transmitidos por emissoras populares, como a Difusora e a Tupy. 

A Antarctica também mostra grande contribuição na evolução publicitária, pois 

segundo Pyr Marcondes  

  

dos anunciantes nacionais que conhecemos hoje, o mais importante dos 
primeiros dez anos do século XX é a cerveja Antártica, que produziu no 
período peças de qualidade, com espírito e forma inspirados no art-nouveau.  
São todas feitas pela própria companhia e produzidas internamente” (2001: 
p.18).  
 
 
 

 O mercado cervejeiro cresceu e, após passados 75 anos da inauguração das mais 

importantes fábricas, a Brahma aumentou sua produção cerca de 100 vezes e já nos anos 

1960 inaugurou nova fábrica no interior paulista. Sua arqui-rival, Antarctica, assumiu o 

controle acionário, na década de 1980, da mais antiga cervejaria do país, a Bohemia, 

fundada em 1853, em Nova Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. 

 Nos anos 1980, a Brahma adquiriu a “Cervejaria Reunidas Skol Caracu S.A”, 

que havia sido lançada, em 1964, na Europa e chegou ao Brasil, em 1967 e viu seu 

controle acionário ser assumido por esta grande empresa.  

Após anos de uma acirrada concorrência, as maiores empresas cervejeiras 

nacionais renderam-se ao processo de globalização e decidiram juntar suas 

potencialidades em prol de uma causa em comum: o crescimento em mercados 

mundiais. A união de forças tornou-se evidente em 2000, quando foi anunciado, todos 
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já esperavam: as empresas Antarctica e Brahma comunicaram a criação da Companhia 

de Bebidas da América (AMBEV), “é a 5ª maior empresa de bebidas do mundo” 

(AMBEV: 2006).  

 Neste ambiente de intensa competição, as empresas têm alternado estratégias de 

abordagens criativas. Muitas vezes recorreram à abordagens inovadoras, como a 

Brahma, que no ano de 2002, utilizou uma tartaruga como símbolo de seus comerciais, 

porém parecem sempre retornar a utilizar a mulher erotizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

CAPÍTULO III -  O OLHAR FEMININO SOBRE ANÚNCIOS DE CERVEJA 

 

Para compreender como mulheres santa-marienses, consumidoras de cerveja, 

interpretam as mensagens publicitárias deste produto, ou seja, como se processam seus 

olhares frente às mensagens que se enquadram neste estudo, optou-se pela busca de 

opiniões sobre o uso do corpo como apelo de venda, observando se as componentes do 

grupo identificam-se na utilização desta estratégia criativa.  

Para perceber o olhar feminino nas campanhas publicitárias, esta pesquisa de 

natureza exploratória e descritiva utilizou como instrumento para coleta de dados 

discussões em grupo, com a finalidade de, segundo Marina Rutter e Sertório A. de 

Abreu (1994), fornecer subsídios mais precisos para pesquisas futuras e auxiliar no 

andamento de uma idéia existente. 

Com o objetivo de traçar minimamente os perfis das informantes, foram 

solicitados destas dados sobre aspectos de seu cotidiano e, para identificar suas classes 

socioeconômicas, foi incluído o critério ANEP (Critério ABA/Abipeme de 1982) nos 

questionários, os quais foram respondidos pelas informantes no mesmo dia e local das 

discussões.   

A técnica de observação foi utilizada para registrar os encontros e foram 

gravadas em fitas de áudio e vídeo as opiniões das mulheres membros dos grupos, 

sendo o Grupo 1 composto por quatro integrantes e o Grupo 2, por três. Primeiramente, 

ocorreu um aquecimento específico onde, segundo Marina Rutter e Sertório A. de 

Abreu (1994), há a apresentação dos participantes e  é exposta a proposta de trabalho. 

Foi neste momento que as participantes tiveram o primeiro contato com o tema desta 

pesquisa e, em um segundo momento, realizou-se uma integração com todas as 

participantes do grupo quando foram apresentadas entre si, permitindo que elas ficassem 

mais à vontade.  

Para ambiente da realização das discussões escolheu-se a sala de espelhos da 

UNIFRA, o NUPP (Núcleo de Práticas Profissionais), e a pesquisadora realizou a 

função de mediadora, pessoa responsável por fazer emergir abordagens relevantes para 

discussões construtivas. As observações foram gravadas em fita VHS para serem 

reproduzidas em vídeo, com câmera fixada em local estratégico. 

A fim de estabelecer a conexão entre análises teóricas e receptividade das 

mulheres frente aos anúncios, escolheu-se três anúncios publicitários das maiores 

cervejarias brasileiras. Os anúncios escolhidos para compor o objeto da pesquisa 
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oferecem subsídios relevantes para o tema proposto, pois utilizam o corpo feminino – 

ou fazem alusão a este - para construírem seus cenários e exploram a figura da mulher 

sob uma ótica sexualizada. 

O primeiro anúncio exposto foi o da cerveja Antarctica (anexo 1), veiculado em 

revista de circulação nacional, em uma página, traz uma foto da atriz/modelo Juliana 

Paes de biquíni em uma praia, acompanhada do seguinte texto: “A People acaba de 

descobrir o que todo mundo já sabia. Ô pessoalzinho atrasado. Juliana Paes. A musa dos 

bebedores Oficiais, na lista das 100 mais lindas da revista People”. O biquíni da atriz 

tem como estampa a marca do anunciante e a peça tem as cores-padrão da Antarctica. 

Ela está com as mãos na cintura, de frente para o observador, com expressão sorridente. 

O anúncio foi veiculado no mês de maio de 2006 na Revista Veja, e é uma homenagem 

à atriz que foi eleita umas da 100 mais bonitas do mundo pela revista norte-americana 

People.  

A segunda peça apresentada foi da cerveja Brahma (anexo 2), um anúncio de 3 

páginas veiculado em revista.  Apesar de o anúncio conter três páginas, apenas duas 

foram apresentadas às informantes, pois continham informações relevantes ao estudo. A 

primeira página traz a fotografia de um copo de cerveja sendo derramado. O conteúdo 

não-verbal, na segunda página, faz alusão ao corpo feminino com a fotografia de duas 

garrafas de cerveja Brahma geladas sobrepostas, formando o desenho de nádegas 

femininas. Acompanhando a fotografia, seu conteúdo verbal diz: “Olha que coisa mais 

linda, é a nº 1Hummmm. A terceira página traz como elemento não-verbal, a fotografia 

da garrafa da cerveja Brahma. Este anúncio  foi publicado na Revista Veja, em abril de 

1997.  

O terceiro anúncio foi o da cerveja Skol (anexo 3), o VT publicitário de 30 

segundos cujo conteúdo não-verbal mostra a “Musa do Verão” como uma mulher 

inacessível, rodeada de seguranças que a protegem dos fãs e fotógrafos. No meio da 

multidão que se aglomera em volta do palco, montado em uma praia, um homem, 

voltando-se para o espectador, lança a seguinte frase: "Se o cara que inventou a Skol 

tivesse inventado a ‘Musa’ do Verão, ela não seria assim. Seria assim...". Na seqüência, 

em uma cena que parece acontecer em um laboratório, a “musa”, representada pela atriz 

de telenovelas da Rede Globo, Bárbara Borges (protagonista do anúncio), é clonada e 

distribuída em várias casas, num sistema de delivery de Musa do Verão. O VT 

publicitário da marca Skol foi veiculado nacionalmente no período de janeiro a março 

de 2006, nos principais canais de televisão aberta. 
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Os grupos de pesquisa, compostos para promover uma análise pertinentes das 

peças apresentadas, foram formados através de uma prévia seleção por conveniência da 

pesquisadora. Os dois grupos compreenderam mulheres santa-marienses, consumidoras 

habituais de cerveja, divididos por faixa etária, porque supunha-se que as experiências 

vividas por tais mulheres poderiam apresentar resultados diferentes em suas 

observações. Segundo Rutter e Abreu, “a proposta da realização da dinâmica de grupo é 

justamente avaliar o conjunto em seus pontos comuns, ou seja, nas peculiaridades 

sugeridas globalmente naquele conjunto de indivíduos onde o indivíduo é o grupo” 

(1994: p.21). 

 

Caracterização dos grupos 

 

Caracterização do Grupo 1 

 

Fizeram parte do Grupo 1 quatro mulheres com idade média entre 20 e 25 anos, 

independente do estado civil, com um padrão de vida estável, pertencentes às classes A 

ou B. Roberta, pertencente à classe B, possui curso superior e atua como Psicóloga. 

Tem idade entre 20 e 25 anos, é solteira e afirma manter princípios religiosos no seu 

dia-a-dia. Possui renda própria entre um e cinco salários, mora com a avó e costuma 

consumir cerveja semanalmente, em bares, restaurantes e boates. Este consumo se dá 

com amigas (os) e com os pais e percebe a exposição de anúncios de cerveja na TV, em 

mídias exteriores e nos pontos-de-venda. Assiste televisão e, com freqüência, aos canais 

Globo (TV aberta) e People&Arts (na TV fechada); lê revistas, mais especificamente, a 

revista Isto é. 

Marina está cursando o ensino superior de Administração, tem idade entre 20 e 

25 anos e pertence à classe A. É solteira, afirma não seguir nenhuma religião e não 

manter princípios religiosos no seu dia-a-dia. Reside com seus pais, não possui renda 

própria, recebe dinheiro mensalmente dos mesmos e consome cerveja semanalmente, 

em bares, restaurantes e boates, geralmente com o namorado e com amigas (os). Marina 

afirma perceber anúncios de cerveja na TV, assiste com freqüência ao canal Globo (na 

TV aberta), TeleCine e Multishow (na TV fechada). Lê revistas como Claudia, 

Superinteressante, entre outras. 

Camila tem idade entre 20 e 25 anos, possui curso superior incompleto de 

Arquitetura, pertence à classe B, não segue nenhuma religião e, pelo que declarou, não 
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mantém princípios religiosos em seu dia-a-dia. É solteira, mora com os pais e recebe, 

mensalmente, deles um salário para seus gastos pessoais. Camila afirmou que consome 

cerveja semanalmente, em casa, em bares, restaurantes e em boates e costuma consumir 

com amigas (os) e com os pais. Percebe anúncios de cerveja na TV, nas revistas, no 

rádio, nas mídias exteriores e também em pontos-de-venda.  Camila assiste TV com 

freqüência, mais especificamente ao canal Globo (na TV aberta),  lê revistas como 

Época, Veja e algumas revistas de arquitetura. 

Juliana pertence à classe A,  está cursando faculdade de Arquitetura, diz que 

segue uma religião e mantém princípios religiosos em seu dia-a-dia. É solteira, mora 

com a família,  não possui renda própria e recebe, mensalmente, dos pais menos que um 

salário mínimo. Juliana consome cerveja semanalmente, em casa, em bares, restaurantes 

e em boates e partilha este hábito com amigas (os) e com os pais.  Os anúncios de 

cerveja que chamam sua atenção veiculam na TV, nas revistas, no rádio, em mídias 

exteriores e também nos pontos-de-venda. Assiste à TV com freqüência, canais como 

Globo (canal aberto), TeleCine, Multishow, Sony e HBO (TV fechada); e  lê revistas 

como a Veja e outras específicas de arquitetura.    

 

Caracterização do Grupo 2 

 

Do Grupo 2 fizeram  parte três mulheres com idade entre 30 e 45 anos, 

possuidoras de renda própria, pertencentes às classes A e B. Adriana pertence à classe 

B,  é divorciada, tem idade entre 31 e 35 anos, possui curso superior incompleto de 

Administração, e atualmente,  exerce a profissão de executiva de contas de uma rádio 

FM local. Adriana mora com os filhos e diz que segue uma religião e mantém princípios 

religiosos em seu dia-a-dia. Possui renda própria em torno de 1 a 5 salários mínimos, e 

declara consumir cerveja, semanalmente, em bares e restaurantes partilhando, este 

momento, com as amigas. É na TV que percebe anúncios de cerveja. Adriana declarou 

assistir à TV com freqüência, mais especificamente à TV Globo (canal aberto) e 

Discovery (TV fechada) e ler revistas, mais especificamente, a revista Veja. 

Luciane atua como Engenheira Florestal, pertence à classe A e tem idade entre 

36 e 40 anos. Possui Pós-Graduação, não segue nenhuma religião e não mantém 

princípios religiosos no seu dia-a-dia. É casada, mora com o marido e filhos e possui 

renda própria entre 1 a 5 salários mínimos. Afirma consumir cerveja, semanalmente, em 

locais como sua casa, em bares e em restaurantes. C 
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ostuma beber com o marido, com amigas (os) e com parentes. Luciane percebe 

anúncios de cerveja na TV, em mídias exteriores, e nos pontos-de-venda. Assiste à 

televisão, aos canais Globo e Bandeirantes (TV aberta), aos canais TeleCine, 

People&Arts, Discovery, GNT, Multishow, MTV e HBO (TV fechada). Lê revistas 

como Nova, Veja, Época, revistas técnicas e de paisagismo. 

Isabel pertence à classe B, é vendedora autônoma de roupas femininas, possui 2º 

grau completo e tem idade entre 41 e 45 anos. É divorciada e mora com o namorado, 

sua renda é própria, entre 1 e 5 salários, e declara seguir uma religião e manter 

princípios religiosos em seu dia-a-dia. Isabel consome cerveja semanalmente em casa e 

costuma fazer isso com o companheiro. Assiste à TV com freqüência, mais 

especificamente a Rede Globo (TV aberta) e TeleCine (TV fechada),  percebe anúncios 

apenas nesta mídia e, não costuma ler revistas. 

 

 

3.1 COM A PALAVRA, AS MULHERES  

 

As discussões em grupo compreenderam, então, um número total de sete 

participantes, divididas em dois grupos. Do primeiro grupo, fizeram parte quatro 

integrantes, com idades entre 20 e 25 anos; o segundo grupo foi composto por três 

integrantes, com idades entre 35 e 45 anos. A seleção das informantes cobriu um 

conjunto mais ou menos homogêneo de mulheres, compondo possivelmente diferentes 

perspectivas acerca do tema proposto, isso porque pode-se supor que diferentes faixas 

etárias, ocupações e interações sociais podem gerar opiniões divergentes. O objetivo do 

trabalho foi limitar o recorte às consumidoras de cerveja e coletar as impressões de 

mulheres comuns, urbanas e que convivem com publicidade e estão expostas às suas 

mensagens, pois como lembra Sampaio (ver p), a publicidade atinge a todos, 

indistintamente. 

O roteiro da discussão foi estruturado da mesma forma com ambos os grupos, 

com o objetivo de perceber as opiniões das participantes no que diz respeito à 

publicidade e às mensagens propostas por anúncios de cerveja que exploram a 

sensualidade feminina – ou sugerem isso - pela exposição de seus corpos e, após 

questioná-las sobre suas impressões em relação aos anúncios, às associações 

estabelecidas, suas considerações positivas e/ou negativas a respeito. O conjunto de 
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levantamentos apontou a recorrência de certas questões relacionadas à publicidade e ao 

consumo de cerveja. 

 

Questão 1 

Na primeira questão, levada aos grupos, pediu-se que as participantes da 

discussão em grupo expressassem seu olhar sobre a publicidade de uma maneira geral. 

Na seqüência, pode-se encontrar as seguintes respostas: 

Grupo1 - Marina diz que a publicidade “fala de um produto, uma campanha”, 

Juliana complementa, “o que eu vejo é assim, ela até pode falar de um produto, mas 

propaganda de produto cada vez mais a gente vê umas coisas nada a vê” e acrescenta: 

“muitas vezes eu nem acredito, porque eles colocam um monte de besteiras junto. A 

proporção das propagandas legais e as sem sentido é bem diferente, é bem maior as sem 

sentido”.  

Camila coloca que “também porque, eles procuram vender sentimentos junto 

com o produto não é, e não só o produto. Compre isso e você vai ser aquilo, por aí.” 

Camila vai além: “não sei, às vezes ela á muito, muito forçada, sei lá, parece que para ti 

ser uma pessoa feliz tu precisa de tal coisa”, já Roberta pensa que  

 

“[...] ao invés dela [referindo-se à publicidade] estar satisfazendo a demanda, 
ela busca criar a demanda, fazer com que tu sinta, necessite aquele produto. 
Claro que isso é o objetivo de vocês [referindo-se aos publicitários], mas eu 
acho que ao invés de estar só oferecendo coisas que realmente teriam 
necessidade, ela cria necessidades para as pessoas, seja um carro, um celular, o 
que for, tu acaba olhando aquilo ali a meu Deus o que será de minha [...] se eu 
não tiver aquele produto, tipo, eu realmente preciso daquele creme porque senão 
o que será de mim seu eu não tiver aquele creme, e minha celulite? E a minha 
pele?[...]. Ela mostra que tua vida se resume a nada se tu não tiveres aquilo ali. 
Então, o jogo de sedução da publicidade, da propaganda acaba te levando, te 
criando essas necessidades, que eu sei que é o objetivo de vocês, porque eu sei 
que vocês têm que satisfazerem o cliente, e eles querem vender mais” 
 
 

Grupo 2 – As mulheres deste grupo não fizeram considerações gerais sobre a 

publicidade, mas sim, já avançaram a discussão para o enfoque sobre a publicidade de 

cerveja. Luciane, por exemplo, afirma que “a mídia da televisão é a mais poderosa”; 

Adriana concorda com a colocação de Luciane e coloca que “apesar de eu trabalhar em 

rádio, a mídia da TV para a cerveja é a melhor”. E segue sua exposição: “teve uma 

campanha da Kaiser que para mim foi a melhor campanha que já existiu em termos de 

cerveja, é aquela que falava que a melhor cerveja era a que se tomava em domingo com 
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o pai, essa para mim é uma das melhores”. Partindo das colocações de Adriana, Luciane 

se manifesta: “é mesmo, aquela foi ótima”. Adriana, então,  complementa “aquela sim 

era das melhores, era da Kaiser, mas em compensação a cerveja não é boa”. 

Isabel também mostra-se simpatizante com a publicidade comentada pelas 

demais componentes do grupo, dizendo: “muito boa a propaganda mesmo, eu gostei”. 

Adriana diz que “é a melhor campanha com certeza, porque abrange várias coisas, que 

te tocam de alguma forma”. Luciane complementa a colocação das demais dizendo, “é, 

aquela coisa da última cerveja escondida na geladeira, é muito verdadeira” e Adriana 

diz: “essa que tu pensas que acabou a cerveja, daí fica todo mundo triste, aí tu vais, abre 

a geladeira, e tem a última cerveja [...] então eu acho que eles abordaram bem legal” e 

complementa: “não era mulher pelada e mesmo assim todo mundo gostou”. Isabel 

também participa da discussão afirmando que “sim, era aquela coisa de tomar cerveja 

com a família, isso é muito bom” e Adriana finaliza: “sim, com os amigos, com a 

família, muito legal”. 

 Nas respostas das informantes, pode-se detectar a existência de um 

posicionamento consciente diante da publicidade: as mulheres demonstraram conhecer 

o caráter persuasivo da publicidade e sabem que seu objetivo final é a venda (ver Cap.II, 

p.). É visível, também, certa conscientização por parte das mulheres – especialmente as 

do primeiro grupo - de que a publicidade, além de vender o produto anunciado, vende 

emoção, indo ao encontro do que se afirma Vestergaard e Schroder (ver pág.5 deste 

estudo), quando abordam que não se deve esperar uma expressão da realidade nas 

mensagens publicitárias. 

É possível perceber outro aspecto importante no jogo publicitário, observado 

especialmente nas opiniões das mulheres do Grupo 1: as participantes reconhecem os 

propósitos da publicidade, que não é somente manter as pautas de comportamentos já 

existentes; concordando com o que diz Guzmán (ver pág.4 deste estudo), quando 

apontam que  “ao invés dela [referindo-se à publicidade] estar satisfazendo a demanda, 

ela busca criar a demanda, fazer com que tu sinta, necessite aquele produto” (Roberta – 

grupo 1).  

De acordo com as respostas das informantes, percebeu-se uma supremacia da 

televisão perante outras mídias no que se refere à atenção do público, pois a maioria dos 

anúncios lembrados por elas foram veiculados na TV. Esta colocação pode-se confirmar 

também realizando-se uma análise nos questionários respondidos: todas as informantes 

afirmam assistirem TV. 



 34 

Questão 2 

Na segunda questão, levantada para a discussão, solicitou-se que as participantes 

comentassem se, na opinião delas, a publicidade reflete situações ou comportamentos do 

dia-a-dia de algumas pessoas, obtiveram-se as seguintes opiniões:  

Grupo 1 - Camila diz que: “acho que não dá para generalizar assim, dependem, 

algumas sim, algumas não”. Juliana complementa “é, não dá mesmo”. Roberta diz: “eu 

acho que às vezes ela se torna um pouco irreal, ela acaba mostrando mundos perfeitos 

[...] essas propagandas de TV a cabo, que pegam aquelas cintas, e mostram aquelas 

pessoas gordésimas antes e depois de usarem a cinta [...]. E complementa: “e se tu fores 

ver, na realidade, por mais que tu compres aquele produto, a tua vida não vai mudar 

daquela maneira não é? Teus problemas não vão se resolver todos se tu tiveres uma 

mangueira que não enrola, não quebra [...]” A participante continua: 

 “aquelas cintas não vão te deixar com o corpo da Juliana Paes sabe? Eu 
acho que nisso aí, nesses exemplos que te dei, a publicidade é irreal, por 
que ela promete coisas que tu sabe que não é bem assim, não é tão 
simples, tipo, compre a cinta, mas ganhe também um vídeo com a dieta, 
exercícios, quer dizer que não é a cinta que vai fazer o milagre, é tu que 
tem que fazer exercícios, seguir toda a dieta, então é aquilo ali que vai 
te ajudar, então, nesse sentido sim, mas como ela [referindo-se a 
Camila] falou, não dá pra generalizar não é? Existem outras que se 
aproximam um pouco mais da realidade”.  

 

Marina complementa os comentários de Roberta manifestando sua opinião: 

 

é como as gurias falaram, tem várias coisas que tu olha assim e associa 
mais na realidade, ontem mesmo eu me lembro daquela propaganda do 
Fox, tu olhas e vê aquelas pessoas no início de vida, daí tu imagina, 
imagina quando eu começar minha vida de casada [...] tem todo aquele 
negócio que tu fica mais próxima do mercado, agora quando tem uma 
propaganda muito fora da realidade fica difícil.  
 
 

Juliana interrompe Marina para dizer que “até porque, quando ela é fora da 

nossa realidade, das coisas que a gente costuma fazer é difícil de imaginar, por isso que 

algumas propagandas a gente percebe mais e outras não, quando ela está mais próxima 

da nossa realidade é mais fácil, daí tem como”. 

Grupo 2- Luciane responde “claro, ela cria e sempre linka com coisas do dia a 

dia; Adriana [balança a cabeça concordando com Luciane] e diz  

 
com certeza, eu acho que ela busca bastante, busca muito inclusive no 
cotidiano, até porque as pessoas se identificam mais [...], existe uma 
evolução, antigamente as propagandas eram mais sérias, hoje em dia 
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elas são feitas mais para a s pessoas se identificarem com elas, isso gera 
um público maior, um consumo maior de determinados produtos, eles 
têm buscado bastante isso, trazer as coisas do cotidiano. 
 

Luciane levanta a seguinte questão: “mas assim, eu não consumo uma cerveja 

por causa do comercial” e Isabel complementa “eu também não, até o que me daria 

vontade de consumir seria um prato de doce, uma sobremesa, isso até me levaria 

comprar, mas uma cerveja não”. A mesma integrante do grupo reafirma seu 

posicionamento dizendo que “eu consumo em função de outras coisas, mas não olhar 

uma cerveja, uma propaganda e aí me dar vontade de tomar, isso não”, já Adriana 

discorda “eu, me dá. Depende, por exemplo, está um dia super quente, e daí aparece na 

propaganda alguém servindo uma cerveja, aquele processo de servir me dá vontade”.  

Luciane volta a um assunto já abordado “mas por exemplo a Kaiser, tudo aquilo 

que a gente já falou: que a propaganda é linda e tudo mais, mas mesmo assim eu não 

vou tomar uma Kaiser por causa da propaganda, eu já tenho a minha marca preferida”, 

Isabel concorda “com certeza, eu também”. Luciane aponta “pode estar lindo aquele 

outdoor, aquele cartaz ali na minha frente com um copo geladinho, mas não me chama 

muito atenção, eu já tenho a minha marca, aquela coisa de todo bom bebedor [risos]”.  

Isabel amplia a discussão quando coloca “sim, mas tem cervejas como aquela 

que lançaram agora, a Sol eu gostei” e Luciane diz “chama atenção mesmo, dá até 

vontade de provar”. Isabel diz “pois é, mas tem uma que eu provei agora que é muito 

gostosa e eu nunca vi nenhuma propaganda dela, a Original, nem sei de onde saiu”, e 

Luciane interrompe, dizendo “a Original, sim, é a minha marca predileta”. Isabel diz “é? 

É muito boa mesmo, e assim eu nunca vi propaganda dela”. 

Com estas opiniões, percebeu-se que as mulheres, por conhecerem os objetivos da 

publicidade, concordam que muitas vezes ela encontra vínculos com o cotidiano, assim 

comprovando que, para vender, ou pelo menos para motivar o consumo, a publicidade 

faz uso de mensagens que, muitas vezes, encontram um referencial objetivo na vida real 

com o intuito de provocar o desejo, buscar a aproximação com o público, como coloca 

Guzmán (ver pág. 4 deste trabalho).  

Embora as participantes mostrem-se conscientes quanto aos conteúdos ligados ao 

cotidiano (quando se referem à situação de encontrar “a última cerveja na geladeira”), é 

possível notar que a publicidade ainda encontra, em alguns casos, referências que ficam 

distantes da sociedade, e esta maneira de manipular certas mensagens parecem não 

agradar as consumidoras, pois por mais que as mensagens publicitárias objetivem exibir 
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um mundo perfeito e ideal, como afirma Nelly de Carvalho (ver pág.12 deste estudo), 

não deve levar o público a criar associações muito distantes do que se é apresentado pelo 

real, podendo causar uma falta de identificação com as mesmas.  

Questão 3 

Antecedeu à proposta da questão de número três a apresentação dos anúncios, na 

seguinte ordem: primeiro, o anúncio impresso “Juliana Paes”, da Antarctica, em seguida 

o anúncio impresso da Cerveja Brahma, “Número Hummmm”, ambos em cópias 

extraídas das revistas onde foram publicados; em terceiro lugar, foi apresentado o 

comercial televisivo da Skol, “Musa do Verão” em versão eletrônica (com o apoio de um 

notebook). 

Após a apresentação dos anúncios pela mediadora, foi sugerido às mulheres que 

opinassem sobre as peças apresentadas. As opiniões das participantes dos dois grupos são 

as seguintes: 

Grupo 1 - Juliana diz “propaganda de cerveja, eu acho que quase todas estão 

muito relacionadas à mulher, à figura da mulher” e Camila complementa: “como se as 

mulheres não bebessem cerveja, não é? [risos], Marina ironiza: “Não, não, capaz 

(risos)”. Juliana coloca, “tudo bem que o maior público seja o masculino, mas também 

existe o público feminino que vem aumentando”. “E se não aparece mulher aparece 

futebol [...] é sempre coisa de interesse do público masculino”, reafirma Juliana. Marina 

complementa  

 

é, geralmente quando tu pensas em propaganda de cerveja já vem 
automática na tua cabeça mulher pelada, quer dizer, a gostosona. Sei lá, 
que acho que às vezes eles apelam demais sabe, de vez em quando 
aparece um gordinho lá, daí ele ... para lá para tomar uma... uma... 
Antarctica, daí para a Juliana Paes do lado [Marina faz cara de 
indignação e coloca as mãos na cintura], eu acho que não tem sucesso, 
tipo, geralmente a maioria associa com praia, que acho não é? Tenho 
essa impressão, tudo bem, eu acho que tem essa coisa de tu te 
imaginares sentadinha na praia tomando uma cerveja, tomando um 
bronzeado, agora essa coisa de sempre colocarem mulher, e olha os 
corpos dessas mulheres [apontando para os anúncios apresentados], se 
colocam mulher podiam colocar um homem também, não é? [risos].  
 
 

Roberta pergunta às demais: “é, o uso do corpo feminino é gritante, não é?”. 

Marina responde: “sim, sim, e sempre tem que serem as mulheres perfeitas, não é? 

[Marina faz cara de indignação e cruza os braços], podiam colocar uma mais gordinha 

então”.  Juliana, por sua vez, aborda outra questão  
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tem o outro lado que é assim, a gente aceita que tem mulher ali e não 
vai deixar de beber por causa disso, agora homem não, se começasse 
aparecer só homem fortão, se sunga na praia, o que será que eles iriam 
achar [risos] não é? Porque os homens têm um preconceito muito maior, 
eles não aceitariam não é? É o machismo, certo preconceito, eles iriam 
dizer? – O quê que tão botando homem pelado agora na cerveja que eu 
vou tomar?  

 
Marina responde: “aí as pessoas iriam comentar: - imagina lá o fulano tomando 

Skol. E tu associar com um gostosão, sei lá, iria ficar um pouco estranho”. Juliana opina 

da seguinte forma:  

ou até em um bar que tenha algum cartaz, eu não me importo que tenha 
em um bar um cartaz com a propaganda de cerveja usando mulher, 
agora pensem nos homens próximos de vocês, o que será que eles iriam 
achar de entrar em um bar cheio de cartazes de homens em volta? Não, 
não dá nem para imaginar, não é?  

 

Camila diz: “eu acho que eles [referindo-se aos fabricantes de cerveja] 

conseguem atingir o público maior deles com esse tipo de propaganda, mas as mulheres 

não. De repente se fossem diferentes, de repente [pausa], não sei, eu continuo tomando 

cerveja igual”. Marina diz: “para ser sincera, ainda me chamaria mais a atenção esse 

[Marina aponta para o anúncio da cerveja Antarctica], não sei , é mais colorido”. 

Roberta coloca: “pela idéia que passa também [Roberta refere-se ao anúncio da 

Antarctica], não por ela [apontando para a modelo Juliana Paes], mas pelo visual, a 

idéia de praia, calor, verão, então tudo chama mais a atenção do que esse aqui [Roberta 

aponta para o anúncio da Brahma], em minha opinião, claro. 

Grupo 2 - Luciane diz “olha aqui ó [apontando para o anúncio da Brahma] a 

bunda. A Skol tinha feito na época da copa também esse tipo de propaganda [apontando 

para a propaganda da Skol], eu achei genial a forma que eles fizeram”. Adriana mostra-

se discordante de Luciane, quando afirma: “eu achei de uma criatividade terrível, eu não 

gostei nem um pouco de todas as peças”. Luciane volta a se pronunciar: “embora essa 

aqui [apontando para o anúncio da Antarctica] represente verão, praia, biquíni, beleza, o 

que mais atrai é a Juliana Paes ali, a boa”, e Isabel levanta a seguinte questão “por que 

eles sempre colocam bunda, peitos nesses anúncios de cerveja? Eu não gosto disso”. 

Quando as informantes foram levadas a opinarem sobre as peças apresentadas, foi 

possível constatar que elas reconhecem os principais ícones usados pela publicidade para 

referenciar a cerveja, quando citam que “é, o uso do corpo feminino é gritante [...]”, disse 

Roberta, ou quando Juliana afirma “propaganda de cerveja, eu acho que quase todas 
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estão muito relacionadas à mulher, à figura da mulher”, e vão ao encontro das colocações 

de Martha Mendonça (ver pág.22 deste estudo), quando cita que existe uma certa 

obrigatoriedade em ser bela:“e sempre têm que ser as mulheres perfeitas, não é?”, como 

declarou Marina. É possível constatar também que, no que se refere à publicidade de 

cerveja, apesar de mostrarem-se desfavoráveis aos anúncios, as participantes apresentam 

certa conformidade diante das mensagens (“a gente aceita que tem mulher ali e não vai 

deixar de beber cerveja”, disse Juliana), complementando as afirmações de Prestes Rosa 

(ver pág.22 desta investigação), quando este afirma que existe certo conformismo e falta 

de opção de mensagens distintas para os gêneros. 

As mulheres apresentam uma grande fidelidade como consumidoras, possuem 

marcas preferidas e parecem manter suas opiniões sobre as marcas, porém alegam que 

uma publicidade de cerveja com uma outra abordagem, voltada para elas, é pertinente. 

 

 Questão 4 

No quarto item da discussão, pedia-se que as informantes expressassem suas 

opiniões sobre as modelos apresentadas nos anúncios, e surgiram as seguintes reflexões:  

Grupo 1 - Marina diz: “eu só consigo ver que eu queria ser assim [olhando com 

cara de triste para o anúncio da Antarctica], fazer o que, não é?”. Roberta complementa: 

“e que tomando muita cerveja tu nunca vai ficar assim [risos]”. Camila também 

complementa: “com certeza [balança a cabeça concordando com as participantes]”. 

Roberta coloca que: “e se tu parar para pensar, olhando essa daqui [apontando para a 

modelo do anúncio, Juliana Paes], tu não vai tomar, se tu parar realmente para observar, 

ele [anúncio] vai ter o efeito contrário, porque se tu beber cerveja é óbvio que tu não vai 

ficar igual a ela, tu não vai ficar com esse corpo, apesar de ter  fotoshop, tu não vai ficar 

assim”. 

Grupo 2- Luciane diz “lindíssimas, todas elas, cumprem seus papéis”, Adriana 

faz outro comentário: “se por dinheiro elas ficam assim nuas, tudo bem, cada um cada 

um”, Luciane opina “eu até acho que eles não podem colocar uma pessoa feia em 

propaganda”, Adriana concorda “claro, elas são bonitas”, Luciane reforça sua idéia “o 

ser humano por si só quer enxergar o belo, não é?” e Isabel finaliza dizendo que “as 

modelos são bonitas, mas a realidade é outra [risos]”. 

Constata-se que as participantes questionam a veracidade das imagens dos 

anúncios “se tu beber cerveja é óbvio que tu não vai ficar igual a ela, tu não vai ficar 

com esse corpo, apesar de ter  fotoshop, tu não vai ficar assim”, afirma Roberta. Elas 
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acreditam que as belas mulheres com corpos esculturais, apresentadas nos anúncios, 

fogem do padrão real de corpo feminino, e afirmam que mulheres reais não são 

lembradas pelos anunciantes de cerveja. 

 É também abordado, pelas participantes, o olhar masculino na mídia ainda 

presente na sociedade (verificar no Capítulo III, pág.21), porém as mulheres também 

parecem ser moralistas, quando afirmam que seria muito estranho ver um homem em 

anúncios de cerveja, comprovando valores de uma sociedade patriarcal, como afirma 

Lins (ver pág. 21 deste estudo). 

Questão 5 

Na quinta questão levada aos grupos, é perguntado às informantes se elas se 

reconhecem nos anúncios, se existe algum tipo de identificação e emergiram as 

seguintes colocações: 

Grupo 1- Camila responde em primeiro lugar:  

eu acho que esse tipo de anúncio não é uma consumidora como eu que 
querem atingir certo? Sei lá, sei fosse, iam mostrar um bar com amigos, 
sei lá, outras formas, mas não uma mulher perfeita, assim eles não me 
atingem, mas eu acho que atingem outro público, acho eu.  

 

Marina coloca que, "por exemplo, a Kaiser, agora, uma época aí, eles estavam 

com umas propagandas maravilhosas, que até tu olhava e dizia que bom ver aquela 

propaganda”, Juliana também lembra de outros anúncios:  

eu não lembro se era Bavária ou Bavária Premium, não sei, tinha uma 
propaganda meio de época assim, e daí de noite tu ia aos bares e lá tinha 
o pessoal vestido, o pessoal do teatro aqui das Artes Cênicas, vestidos 
com roupas de época, passando e parando, tirando fotos. Eu olhei assim 
e pensei: que baita idéia, parou o bar, todo mundo prestava a atenção até 
entender o que estava acontecendo ali. 
 
  

Camila complementa, referindo-se a outros anúncios: “outra propaganda que 

tinha diferente assim era da Polar, tipo, eu acho que pegava bem, quem é gaúcho, é 

daqui, gosta de tomar Polar, o fato de dizer que é do Sul, não sei”. Marina amplia a 

questão quando afirma que “é, uma coisa mais, tipo assim, mais ampla, diferente de 

mostrar mulher, não é a mulher que está te chamando para comprar, mas sim aquele 

negócio dela ser daqui, ser do Sul”. Juliana se manifesta da seguinte forma: “eu acho 

que assim, não vai ser uma propaganda de cerveja assim [apontando para os anúncios 

apresentados] que vai me fazer consumir essa marca, com certeza”. E continua: “mas 
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assim, não vou deixar de consumir se eu já consumo, já gosto, mas não é esse tipo de 

propaganda que vão me convencer”.  

Roberta traz à tona outro ponto-de-vista:  
 

como as gurias estavam falando de propagandas diferentes de cerveja, 
eu acho legal a propaganda que não faz tu aderir a tal tipo de cerveja, 
mas aquela que faz tu experimentar, são propagandas que te deixam 
curiosa, tipo a da Sol, que diz: o que você sempre quis pedir, não acho 
que é isso, experimente primeiro. Todo mundo ficou com vontade de 
experimentar para ver qual era, se era diferente, porque é uma 
propaganda que gera uma curiosidade de tu ir e buscar aquele produto, 
nem que depois seja para dizer que tu aprovou, ou não gostou. Mas pelo 
menos elas instigaram o consumidor, acho essas propagandas criativas, 
me deram vontade de experimentar o produto, por mais que tivessem 
mulheres, elas não estavam semi-nuas, tinham artistas na propaganda 
[Roberta aponta para o anúncio da Antarctica], mas não tinham tanto 
apelo sexual assim.  

 

Juliana afirma: “essas propagandas [apontando para os anúncios] na verdade 

parece mais, para mim, que querem deixar a marca, estar presente, mas não tanto como 

tu falou [Juliana aponta para Roberta] para instigar pessoa a conhecer”.  

Grupo 2 - Adriana manifesta-se afirmando que “vendo esse tipo de anúncio eu 

me sinto discriminada”, Luciane reforça: “é. Somos discriminadas”. Adriana continua a 

discussão e sugere “eles ainda não se antenaram que o público feminino consome muita, 

muita cerveja sabe? Eles nunca pensaram em colocar numa propaganda uma rodinha de 

amigas tomando uma cerveja, dando risada, como acontece mesmo” e Isabel 

complementa “e como acontece! [risos]”.  

Luciane diz que “em uma rodinha a gente fala de homens também, mas a gente 

não precisa ver isso”. Adriana concorda “é, a gente fala de homens, não fala de futebol, 

mas falamos de muitas outras coisas”, Luciane complementa  

e nem por isso a gente quer esse tipo de comercial para nós. Parece que 
o pensamento do homem quando está sentado bebendo é só para falar 
de jogo, de mulher. Se as mulheres estão sentadas ali é realmente para 
se divertirem, não para falar de problemas nem nada.  

 

Adriana afirma que “nós temos uma turma bem grande, mais ou menos umas 

dez mulheres, claro que nem todas, às vezes todas vão, mas a gente se reúne uma ou 

duas vezes ali no Barranco para tomar cervejas das seis as oito” e conclui: “e a gente 

fica discutindo os mais diversos tipos de assuntos, e isso é sagrado”. Isabel concorda 

“eu também fazia isso, agora estou um pouco parada e sei que a cerveja que a gente 

toma não está ligada ao sexo, essa coisa agressiva, feia. Isabel complementa: “é uma 
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coisa até saudável, tu ficas ali te distraindo, conversando, é uma coisa ótima, é uma 

terapia”.  

Adriana complementa o comentário feito por Isabel:  

é uma distração. Às vezes chega a saírem grandes idéias, sabia? É! 
Principalmente quando a gente sai com o pessoal do trabalho, eu e 
minhas amigas já tivemos grandes idéias nesses momentos aí. Outra 
coisa que eu comento também, no tempo da minha mãe jamais sairiam 
duas ou mais mulheres para um bar para tomarem”, Luciane coloca 
“minha mãe inclusive se preocupa, acha que eu bebo muito [risos]”. 
Adriana complementa “mas hoje, duas mulheres saem para tomarem 
uma cerveja tranqüilamente, sem sair para caçar como se pensava, então 
quer dizer que as coisas evoluíram muito nesse sentido. 

 

As mulheres informantes, deste estudo, parecem não se reconhecer neste tipo de 

anúncios e existe, até mesmo, uma reivindicação para que as temáticas ativadas pela 

publicidade de cerveja sejam mais próximas da realidade social em que a mulher vive 

atualmente, como coloca Adriana, “eles nunca pensaram em colocar numa propaganda 

uma rodinha de amigas tomando uma cerveja, dando risada, como acontece mesmo” 

indo ao encontro à citação de Mariângela Toaldo (ver pág.21 desta investigação), 

quando afirma que a mulher vem realizando profundas transformações e adquirindo 

comportamentos próprios, e também dando veracidade as informações contidas na 

citação de Giacomini (ver pág.20 deste estudo), quando aborda as evoluções do 

universo feminino.  

Apesar da falta de reconhecimento por parte das mulheres frente aos anúncios 

mostrados, mesmo assim pode-se pensar que existe uma relação prazerosa estabelecida 

entre o produto cerveja e as consumidoras.  Existe uma uniformidade de opinião 

construída em torno do produto pelas participantes, há uma representação positiva em 

torno da cerveja que a associa a situações de prazer e a faz ser uma importante 

ferramenta mediadora das relações sociais, como afirma Izabel, “é uma coisa até 

saudável, tu ficas ali te distraindo, conversando, é uma coisa ótima, é uma terapia”.  

 No sexto momento, pediu-se que as participantes expressassem suas 

considerações finais sobre a discussão e sobre os anúncios mostrados, e foram obtidas 

as seguintes observações: 

Grupo 1-  Marina diz que: “uma coisa que eu tenho a dizer é que eu quero estar assim 

na praia [apontando para a modelo do anúncio], não é uma coisa fácil de conseguir, não 

é?” e coloca também sua opinião sobre o anúncio da cerveja Brahma, “já esse aqui 
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[apontando para o anúncio da Brahma] parece uma coisa mais fechada, mais escura”. 

Camila, apresentando também considerações sobre os anúncios, diz:  

não sei, tu olha esse aqui [apontando para o anúncio da Brahma] e dá 
muito mais vontade de tomar de beber cerveja, mostrando assim, 
aquelas bolinhas de água mostrando que está gelada, do que esse da 
Juliana Paes.  
 

Já Roberta manifesta sua opinião sobre os anúncios da seguinte maneira, “até 

esse aqui [referindo-se ao anúncio da Antarctica] pela questão da praia, de ela estar 

alegre, de ela passar aquela coisa de alegria, praia, amigos, cerveja, aquela coisa de 

confraternização”, quanto ao anúncio da cerveja Skol Roberta diz “é uma coisa bem de 

consumo, que isso? [Roberta mostra-se indignada]”. Juliana, sobre o anúncio da Skol, 

diz: “deveria ser muito melhor pensado, porque é como a mulher fosse um produto, um 

objeto”, Camila complementa: “é que esse aqui [mostrando o anúncio da Antarctica], 

não aparece o produto cerveja, talvez se ela tivesse com a cerveja na mão eu teria mais 

vontade”, Roberta diz:  

talvez esse aqui [mostrando o anúncio da Antarctica] passe mais o 
estilo de vida não é? Tipo, o fato de ela estar na praia, apesar de ser 
bem apelativo, mas para o que a gente, o público feminino poderia 
tirar de proveito dessa propaganda seria a questão do estilo de vida, 
estar na praia, estar feliz, bebendo cerveja, aquela coisa meio férias, 
alegria. 
 

Marina complementa os levantamentos feitos por Roberta “é, férias, parece que 

está calor”. Roberta volta a se manifestar dizendo que, “eu acho que isso a gente poderia 

tirar, mas já daquele dali [referindo-se ao anúncio da Skol] não tem o que a gente possa 

tirar, aquele ali foi lamentável”. Marina volta a complementar as colocações de Roberta, 

“aquele ali [referindo-se ao anúncio da Skol] foi um apelo diferente, não colocariam a 

Juliana Paes na porta da tua casa, não é?”. 

 Já Camila diz, “eu acho que ela [Juliana Paes] é um símbolo da Antarctica, uma 

musa sabe? Acho que é o que eles tentam passar”. Juliana também aponta que, “Eu acho 

um uso excessivo da imagem da mulher”, Camila discorda da opinião de Juliana, “não 

sei, mas elas sempre aparecem, não só nas propagandas de cerveja”, Juliana 

complementa o que já havia falado, “mas muito mais na da cerveja, não é? E nas outras 

propagandas não é essa exploração massiva, esse apelo sexual tão forte”. Camila afirma 

que, “é, mas esse tipo de propaganda é mais voltada para o público masculino, então 

como que eles vão atingir? Futebol ou mulher, isso aí, e mulheres gostosonas”.  
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 Roberta pensa que, “isso eu acho que em alguns momentos incomoda também 

[...] é complicado tu falar, mas eu acho que incomoda sim, dá vontade de falar: olha, a 

gente bebe cerveja também!” e complementa sua colocação, “é sempre esse culto à 

perfeição, ao corpo perfeito, à mulher perfeita, isso incomoda sim!”. Marina concorda 

com Roberta dizendo que “que saco é tu estares andando, daí entra em um bar, em um 

boteco, daí tem uma Juliana Paes desse tamanho [Marina abre os braços] e teu 

namorado pára e fica olhando, dá vontade de dizer: olha [Marina coloca a mão na sua 

barriga] isso aqui que é real”. Juliana diz: “às vezes eu me vejo lá sentada tomando uma 

cerveja, cultivando uma barriguinha, daí tu olhas aquelas perfeições de mulheres, que 

raiva!”.  

Camila sugere ao grupo, “vamos fazer uma aposta com elas, vamos pedir para 

elas tomarem cerveja no verão para ver se elas vão continuar assim”. Roberta finaliza : 

“jura! Capaz que elas tomam cerveja! Não, olha, é complicado, causa um stress(...). 

Grupo 2- Luciane afirma, “em geral, a publicidade de cerveja é voltada para o público 

masculino e fica difícil perceber outro tipo de abordagem, ou é isso [apontando para o 

anúncio da Antarctica] ou é isso [apontando para o anúncio da Brahma], não foge 

disso”, e sugere,  “uma propaganda diferente em termos de publicidade, de mídia, 

poderia te levar a experimentar outras marcas, outros tipos”. Adriana finaliza a 

discussão dizendo que “uma coisa que eu tenho para falar é desse slogan da Brahma, a 

número 1, para mim é muito antipático. Brahma número 1, achei muito ruim para mim, 

não sei se para vocês também. Ela mesmo tá falando que é a número 1, eles poderiam 

falar outra coisa como Brahma a mais saborosa mas dizer que é a número 1, é muita 

pretensão”. 

 Apesar das informantes apresentarem diversas opiniões durante as discussões, 

um levantamento foi unânime: todas parecem sentir-se em algum momento 

desconfortáveis com este tipo de publicidade, pois os anúncios de cerveja parecem 

cobrá-las quanto a sua forma física, complementando as informações trazidas pela 

revista Meio & Mensagem (ver pág. 23 deste estudo), onde aponta-se  para um grande 

descontentamento feminino no que se refere à forma física e beleza. As mulheres 

parecem criar projeções nos corpos das belas modelos; em alguns momentos disseram 

não se importarem, em outros, afirmaram sentirem-se discriminadas, porém nenhuma 

mostrou satisfação frente a estas mensagens.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao construir o referencial teórico e analisar a discussão em grupo, é possível 

perceber que a publicidade de cerveja, apesar de ser dirigida ao público masculino, 

mantém algum tipo de diálogo com as mulheres, responsável pela construção de um 

imaginário particular entre elas. As temáticas, abordadas pelas mensagens de grande 

parte das cervejarias, trazem situações de prazer masculino e apontam para um 

referencial de beleza expresso por corpos femininos esculpidos que atingem a perfeição; 

reforçando a disparidade ainda existente entre homens e mulheres, onde apenas só os 

homens parecem ser dignos de uma publicidade de cerveja, feita sob medida para eles, 

contribuindo para uma sociedade com valores machistas, que valoriza a beleza física 

feminina acima de várias questões, uma sociedade que idealiza o corpo, e o cultua.  

As discussões possibilitaram uma investigação sobre os olhares femininos 

perante publicidade e, principalmente, sobre anúncios de cerveja. As informantes 

afirmam reconhecer a persuasão existente na publicidade e outros conteúdos 

relacionados a ela, como a apresentação de novas necessidades ao público e a busca por 

conteúdos ligados ao dia-a-dia das pessoas. Os conteúdos verbais e não-verbais, dos 

anúncios, que remetem à figura da mulher erotizada são facilmente reconhecidos pelas 

mulheres; elas mostram-se cientes de que os anúncios apresentados a elas certamente 

tenham sido construídos para o público masculino, uma vez que, afirmam não se 

reconhecerem nas peças publicitárias apresentadas, porém ainda “protestam” por  uma 

publicidade de cerveja que aborde temas mais próximos delas.  

Apesar de, em certos momentos, as participantes não aprovarem a publicidade 

de cerveja que relaciona esta bebida  mulheres bonitas, beleza física, sexo, machismo, 

entre outras questões, mesmo assim realizam associações positivas ao produto. As 

mulheres associam cerveja ao calor, a momentos alegres, de descontração com as 

amigas(os), a ocasiões festivas e também a momentos de confraternização familiar, 

caracterizando a cerveja como uma importante ferramenta de socialização, atuando 

como mediadora de diferentes encontros, seja em bares ou até mesmo em casa, 

proporcionando uma reflexão sobre os mais diferentes tipos de assunto.  

Apesar de ambos os grupos apresentarem considerações relevantes ao trabalho e 

abordagens pertinentes à temáticas vista no quadro teórico, é possível perceber que 

emergiram algumas considerações divergentes entre os grupos.  
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Pode-se constatar que o grupo 1, que continha  em seu universo mulheres com 

faixa etária entre 20 e 25 anos, apresentou-se menos incomodado, pode-se dizer, 

indiferente com a publicidade de cerveja, que traz belos corpos femininos em seu 

conteúdo, talvez pelo motivo de as informantes ainda serem bastante jovens e, em certos 

momentos, sentirem-se belas como as modelos do anúncio. As opiniões desfavoráveis 

surgiram apenas ao final da discussão, e em tons humorísticos: as informantes 

realizaram brincadeiras no que se refere ao padrão estético, afirmaram que as modelos 

dos anúncios não devem beber cerveja, pois esta bebida possui um elevado número de 

calorias e, se caso as modelos bebessem, certamente seus corpos não atenderiam ao 

padrão estético comumente usado nos anúncios de cerveja. Já no grupo 2,  a 

desfavoralidade perante a estas mensagens já foi dita em um primeiro momento da 

discussão.  

 As opiniões das informantes do grupo 2, que possuem idades entre 35 e 45 anos, 

foram mais severas, elas criticaram estes tipos de anúncios em toda a discussão e, por 

possuírem renda própria, talvez sintam-se mais no direito de sugerir uma publicidade de 

cerveja voltada para elas. As informantes deste grupo sentem-se discriminadas ao 

observar que existe a presença de belas modelos nos anúncios.  

 Este estudo leva a concluir que o diálogo estabelecido entre a publicidade de 

cerveja e as mulheres é fortemente construído e, que, mesmo não sendo o público-alvo 

destas mensagens, as mulheres permitem prestarem uma análise repleta de 

levantamentos relevantes. É possível notar que o discurso publicitário não se acaba no 

momento em que a mensagem chega até as receptoras; que seus conteúdos expostos 

pelos meios de comunicação, por meio das mensagens publicitárias, vão além da 

simples visualização de anúncios em meios impressos ou eletrônicos e que eles 

constroem um imaginário peculiar a elas. A relação entre a publicidade de cerveja e 

mulher é capaz de gerar outras novas pautas para estudos, com temáticas certamente 

proeminentes para a área da comunicação social, em especial, para a publicidade e 

propaganda.  
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Anexo 1 -  Anúncio impresso da cerveja Antártica 
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Anexo 2 -  Anúncio impresso da cerveja Brahma 
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Anexo 3 –  Storyboard  do VT publicitário da Skol 
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Anexo 4 – Modelo do questionário aplicado 
 
 
1.Escolaridade 
(  )1º grau completo 
(  )2° grau completo 
(  )Superior completo 
(  )Superior incompleto 
 
2.Idade 
(  )20 a 25 
(  )26 a 30 
(  )31 a 35 
(  )36 a 40 
(  )41 a 45 
(  )46 a 50 
 
 
3.Segue alguma religião ou mantém princípios religiosos em seu dia-a-dia? 
(  )sim 
(  )não 
 
4.Estado civil? 
(  )solteira 
(  )casada 
(  )divorciada  
(  )outro.Qual?_____________ 
 
5.Possui renda própria? 
(  )sim 
(  )não 
 
6.Se sim, em que faixa salarial (mensal) 
(  ) 1 a 5 salários 
(  ) 6 a 10 salários 
(  ) 11 a 15 salários 
(  )16 a 20 salários 
(  ) mais de 20 salários 
 
7.Se não, recebe  em média 
(mensalmente) 
(  ) menos que um salário 
(  ) um salário 
(  ) mais de um salário 
 
8. Mora com quem? 
(  )mora sozinha 
(  )mora com os pais 
(  )mora com o marido 
(  )mora com o marido e filhos 
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(  )mora com os filhos 
(  ) outro.Quem?_____________ 
 
9.É consumidora de cerveja? 
(  ) sim  
(  ) não 
 
10.Se sim, responda as questões abaixo 
(as questões abaixo são de escolha múltipla) 
 
11.Com que freqüência costuma consumir? 
(  ) diariamente 
(  ) semanalmente 
(  ) mensalmente 
(  ) apenas em datas comemorativas 
 
12.Em que lugares costuma consumir? 
(  ) em casa 
(  ) em bares e restaurantes 
(  ) em boates  
(  ) na rua 
(  )outro. Qual?__________________ 
 
13.Com quem costuma consumir? 
(  ) com o marido/noivo/namorado 
(  ) com as amigas(os) 
(  ) com os pais 
(  ) com parentes 
 
14.Em que meios de comunicação você costuma perceber anúncios de cerveja? 
(  )na Televisão 
(  )nos jornais 
(  )nas revistas 
(  )no rádio 
(  )em mídia exterior (outdoors, painéis rodoviários...) 
(  )no ponto-de-venda  
(  )outro. Qual?____________________ 
 
 
15.Assiste televisão com freqüência? 
(  ) sim 
(  )não 
 
16.Se sim, quais canais da Tv aberta? 
(  )Globo 
(  )SBT 
(  )Record 
(  )Band 
(  )Outros. Quais?__________________ 
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17.Quais canais da Tv Fechada? 
(  )Tele Cine 
(  )People+Arts 
(  )Discovery 
(  )GNT 
(  )Multi Show 
(  ) Outros. Quais?______________ 
 
18.Lê revistas? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
19.Se sim, quais? 
(  )Cláudia 
(  )Nova 
(  )Elle 
(  )Veja 
(  )Época 
(  )Outras.Quais?_______________ 
 
 
20.Ocupação:___________________ 
 
 
21.Quantos televisores tem em sua casa? 
(  )0 
(  )1 
(  )2 
(  )3 
(  )4 
(  )5 
(  ) 6 ou + 
 
22.Quantos rádios tem em sua casa? 
(  )0 
(  )1 
(  )2 
(  )3 
(  )4 
(  )5 
(  ) 6 ou + 
 
23.Quantos banheiros? 
(  )0 
(  )1 
(  )2 
(  )3 
(  )4 
(  )5 
(  ) 6 ou + 
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24.Quantos Automóveis?  
(  )0 
(  )1 
(  )2 
(  )3 
(  )4 
(  )5 
(  ) 6 ou + 
 
25.Empregada doméstica? 
(  )0 
(  )1 
(  )2 
(  )3 
(  )4 
(  )5 
(  ) 6 ou + 
 
26.Possui aspirador de pó em sua casa? 
(  )sim 
(  )não 
 
27.Possui máquina de lavar roupa? 
(  )sim 
(  )não 
 
28.Grau de instrução do chefe da família 
(  )primário completo 
(  )ginásio completo 
(  )colegial completo 
(  )superior completo 
 
 
 
 
 
 


