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RESUMO  

A presente pesquisa tem o intuito de analisar por meio de uma entrevista semiestruturada, o 

reposicionamento da Cervejaria Skol e a interpretação do público acerca do material 

audiovisual publicitário “Reposter: Redondo é sair do seu passado”, divulgado pela marca em 

sua página oficial do Facebook, no dia 08 de março de 2017 (Dia Internacional da Mulher), 

tendo em vista que a campanha apresenta um novo posicionamento com relação à presença da 

figura feminina, considerando que anteriormente em seus materiais, atrelava o corpo feminino 

à sensualidade. Para atingir o objetivo proposto, entrevistou-se cinco pessoas do sexo 

masculino, que se consideram conservadores e cinco pessoas do sexo feminino, que se 

consideram feministas, com idade entre 20 e 50 anos, os quais manifestaram, de forma geral, 

uma reação positiva com relação ao novo posicionamento da marca, mas não concordam que 

o antigo rótulo machista, adquirido pela Skol durante décadas, seja perdido em apenas um 

audiovisual. Deste modo, aponta-se o entendimento dos entrevistados com relação ao 

reposicionamento da Skol que busca a construção de uma nova postura que valorize a mulher. 
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ABSTRACT 

This paper aims by means of a semi-structured interview, the repositioning of the Skol 

Brewery and the public interpretation about the audiovisual material advertising "Reposter: 

Redondo is coming out of its past", released by the brand in its official Facebook page , On 

March 8, 2017 (International Women's Day), considering that the campaign presents a new 

position with regard to the presence of the female figure, considering that previously in its 

materials, the female body was linked to sensuality. In order to achieve the proposed goal, we 

interviewed five men, who consider themselves conservative and five female people, who 

consider themselves feminists, between the ages of 20 and 50, who generally expressed a 

positive reaction With respect to the new positioning of the brand, but do not agree that the 

old macho label, acquired by Skol for decades, is lost in only one audiovisual. In this way, it 

is pointed out the interviewees' understanding regarding Skol's repositioning, which seeks to 

build a new posture that values women. 

 

KEYWORDS: Communication; Advertising; Brand; Repositioning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 1990, é crescente a presença da figura feminina em produtos 

audiovisuais publicitários. Segundo Garboggini (2003) nesta mesma época, as representações 

do corpo começaram a se direcionar para os estereótipos encontrados na sociedade nos dias 

atuais, assim, a imagem da mulher em comerciais passou a ser exibida enfocando a beleza e 

um conjunto de atribuições que identificam o corpo como um símbolo de sensualidade. 

De acordo com Baitello (2005) o corpo é o início, meio e o fim de toda e qualquer 

metodologia de comunicação, distribuindo-se em uma série de expressões e assim, 

transformando-se e estetizando-se para servir como incentivo no consumo de produtos. Ainda, 

conforme apresentado por Costa Pereira e Veríssimo (2008) as estratégias publicitárias 

utilizam com maior frequência mulheres ao invés de homens em seus comerciais, por 

perceber que campanhas acompanhadas da presença feminina são mais eficazes no sentido de 

influenciar o processo da compra. 

Neste mesmo pensamento, Barthes (1980) buscava alertar que a utilização do erotismo 

nas mídias comerciais estimula um comportamento consumista compulsivo por parte do 

receptor. Por sua vez, afirma que este comportamento faz com que a propaganda perca sua 

funcionalidade e o seu foco de construir a imagem de um produto para o público, e inicia-se 

como uma ferramenta que impõe a necessidade de consumo naqueles que são expostos a 

determinado bem ou serviço (BARTHES, 1980). 

O material publicitário vinculado através da televisão, ou por meio de anúncios em 

redes sociais, por vezes, vincula a imagem feminina em uma conotação sexual ao consumo de 

bebidas alcoólicas aos sentimentos positivos, buscando apresentar ao público um movimento 

que define comportamentos diferentes do qual o cliente está habituado, assim Kellner (2001) 

afirma:  

Numa cultura contemporânea, dominada pela mídia, os meios dominantes de 

informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não percebidas 

de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos comportar e o que 

pensar e agir, em que acreditar, o que temer e desejar – e o que não. (KELLNER, 

2001, p.10) 

 

Dessa maneira, é possível observar que cerveja Skol, por exemplo, procurava retratar a 

mulher em uma posição do padrão ideal de beleza, construído de uma maneira deturpada ao 

longo do tempo, pois em diferentes épocas é possível encontrar a definição padrão do corpo 

feminino de forma distinta. É possível dizer que a mídia reproduz aquilo que almeja tornar 

referência no cotidiano do consumidor. Com base nestes dados, esta pesquisa busca 
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apresentar uma análise com referência ao reposicionamento da marca Skol ao lançar a 

campanha “Reposter: Redondo é sair do seu passado”, no mês da mulher.  

Tem-se assim, como questão central a ser respondida no presente artigo, se a 

Cervejaria Skol lançou estrategicamente um comercial fora dos padrões adotados 

anteriormente, os quais evidenciavam o corpo feminino, no dia internacional da mulher, como 

uma maneira de se desculpar por criar rótulos e enfocar a feminilidade ao invés da cerveja em 

seus produtos audiovisuais, tendo em vista o elevado número de discussões sobre questões 

voltadas ao feminismo. 

Neste sentido, a pesquisa se propõe analisar o reposicionamento da marca Skol 

vinculando o comercial “Reposter: Redondo é sair do seu passado” por meio da opinião dos 

entrevistados com relação à possível nova visão da cerveja no que diz respeito à mulher, bem 

como, apresentar questões direcionadas a marca, posicionamento e reposicionamento, além de 

promover levantamentos que envolvem a aparição do corpo feminino em materiais 

publicitários. 

Assim, o então artigo apresenta uma entrevista semiestruturada com dez indivíduos 

que possuem entre 20 e 50 anos e se encaixam no perfil proposto pelo trabalho. Destina-se ao 

recolhimento de opiniões diferentes de dez pessoas que residem no município de Santa Maria, 

a qual esclarece a visão de um percentual de homens e mulheres com relação ao novo 

comercial exibido pela marca em estudo (Skol), do mesmo modo que, se a nova estratégia da 

marca foi identificada como uma posição de valorização da figura feminina por parte da 

empresa. Dessa maneira, as entrevistas permitem identificar algumas motivações que levaram 

a Skol a se reposicionar no mercado, sem ser responsabilizada por explorar o corpo feminino 

de maneira vulgar.   

 

2. MARCA, POSICIONAMENTO E REPOSICIONAMENTO 

 

2.1 Marca 

 

O conceito de marca é bem mais amplo que a sua apresentação gráfica, isto é, 

representa por meio de um símbolo, empresas e/ou produtos e no contexto da Semiótica é 

explicado como um signo, símbolo ou ícone. Ainda, a American Marketing Association 

(AMA)4, define marca como “um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação 

                                                           
4  American Marketing Association. Disponível em: 

<https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B> Acesso em: 08/07/2017. 
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de tudo isso” que tem como propósito a identificação de companhias, produtos e serviços no 

mercado, diferenciando-os dos demais concorrentes. Porém, para o cliente uma marca não é 

apenas um meio de distinguir bens e serviços entre empresas, mas está vinculada a uma série 

de ações sociais e emocionais. Conforme Solomon (2008, p. 232), “os consumidores utilizam 

os conjuntos de produtos, chamados de constelações de consumo, para definir, comunicar e 

representar papéis sociais.” Compreende-se então que por meio do seu comportamento, estilo 

de vida e características pessoais, o ser humano transpassa a sociedade seu modo de pensar e 

agir, considerando que seja constantemente influenciado pela mídia.  

Todavia, Quessada (2003) explica que por maior que seja a clientela de uma marca, 

ela não é capaz de abranger a totalidade de uma população, logo não influencia a sociedade 

num todo. Contudo, é possível perceber que as marcas desenvolvem importante papel para o 

corpo social, por serem consideradas formadoras de personalidade para muitos consumidores 

que adotam costumes e estilos de vida com base em informações veiculadas através da 

publicidade. 

Dessa maneira, Scharf (2006) explica que o publicitário necessita manter sempre a 

postura de consumidor, pensando nos benefícios apresentados e oferecidos ao cliente e não se 

fixando apenas na parte técnica do produto, pois ainda, de acordo com Cobra (2011, p.28) 

“um produto ou serviço é dito certo ao consumo quando atende as necessidades e desejos de 

seus consumidores-alvo”. É possível ainda dizer que branding é a gestão das marcas, ou seja, 

a logística da conduta e atividades frente o público. Martins (2006) define como: 

  

Conjunto de ação ligadas à administração das marcas. São ações que, tomadas com 

conhecimento e competência, levam as marcas além de sua natureza econômica, 

passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas. Ações com a 

capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais 

confuso e complexo (MARTINS 2006, p. 06). 

 

Além disso, o posicionamento da marca é determinante, pois ajuda a esclarecer a 

essência que a mesma quer passar. Para Cobra (2011, p.43), “é importante então para o 

marketing compreender as motivações que leva o consumidor a ter determinado 

comportamento frente a certas marcas...”, considerando assim que o cliente possui papel 

fundamental para a fidelização da marca no mercado, pois é ele quem compra e usufrui do 

produto/serviço, e à medida que consome gera lucratividade para a empresa, assim, o estímulo 

de produzir mais e melhor vai sendo ultrapassado pela instigação crescente de criar e 

apresentar algo novo. 
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A propósito, é importante salientar que mesmo a qualidade do produto sendo um 

valoroso argumento, não é o bastante para que uma empresa permaneça no mercado 

competidor, é necessário investir nos valores e ideais que busca inserir na marca lapidando os 

recursos de publicidade. Compreende-se ainda que um produto possa ser copiado por muitas 

empresas, mas é muito difícil plagiar sua identidade, uma vez que a conformidade de uma 

marca implica seu relacionamento com o público consumidor.  

Porém, é imprescindível salientar que conforme muitos produtos foram se 

modificando ao longo dos anos, as marcas também evoluem com o passar do tempo. “As 

corporações podem fabricar produtos, mas o que os consumidores compram são marcas” 

(KLEIN, 2002, p.31). Assim, compreende-se também a dificuldade enfrentada por muitas 

marcas para se posicionarem no mercado competidor, por mais que apresentem produtos e 

serviços de qualidade. 

 

2.2 Posicionamento 

 

A capacidade de uma marca está ligada a clientela, pois é este grupo que a consome 

diariamente, seja por intermédio de jornais, revistas, anúncios em redes sociais ou comerciais 

na televisão. Conforme Tavares (2000) são os clientes que absorvem até mesmo 

involuntariamente um bombardeio de publicidade no seu cotidiano. Ao observar estratégias 

adotadas por uma determinada empresa é possível visualizar traços étnicos e ideológicos de 

uma sociedade, isso porque, a publicidade acrescenta à sua mensagem uma esfera onde se 

reinventa a realidade cotidiana para expor o produto e consequentemente estreitar relação com 

consumidor. Tavares (2000) aponta conceitos que sustentam o termo estratégia: 

 

- Administração Estratégica: processo contínuo e iterativo que visa capacitar a 

organização de forma a permitir que as tomadas de decisões estejam de acordo com 

as decisões estratégicas.  

- Planejamento Estratégico: técnica administrativa que objetiva manter uma 

organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente, 

identificando oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos para o cumprimento 

de sua missão.  

- Decisão Estratégica: é toda aquela que resulta numa nova maneira de distribuir ou 

utilizar os recursos básicos da empresa; nem toda decisão estratégica é de longo 

prazo, embora seja, necessariamente, de longo alcance. Envolve, portanto, os 

escalões superiores da organização (TAVARES, 2000). 

 

Além disso, conforme Lupetti (2007, p.73), “o posicionamento retrata a maneira pela 

qual a empresa quer ser vista como instituição, ou seja, sua imagem, identidade e vocação”, 

isto é, o posicionamento com foco em um determinado ponto de vista deve ser avaliado por 
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uma equipe capacitada, que possa dar um parecer sobre a decisão. Também, existe a 

possibilidade de haver ligação com as experiências que o público vivencia com a marca de 

todas as formas, seja por intermédio de campanhas publicitárias ou ações de estratégicas de 

marketing ou mesmo por experiências situadas no ambiente externo, as quais não dependem 

da influência da marca. Segundo Tavares (1995), para compreender o discurso publicitário é 

necessário antes definir o termo publicidade. Para o autor: 

 

“A publicidade é uma mensagem paga veiculada nos meios de comunicação (mídia) 

com objetivo de se vender um produto ou serviço, sob a forma de uma marca 

comercial, para um público-alvo (consumidor) utilizando-se recursos linguísticos e 

estilísticos de ordenação, persuasão e sedução através de apelos racionais e 

emocionais” (TAVARES, 1995, p.15).  

 

Ademais é considerável que as marcas, não só criem um determinado posicionamento 

publicitário, mas que consigam dar sustentação a esta posição, mantendo sua postura e 

linguagem em todas as ações desenvolvidas. 

Quase que consensualmente, a publicidade é tida como um processo de criação, 

promoção e fornecimento de bens e serviços a clientes, mas de acordo com Kotler e Keller 

(2006), para definir sua missão, a empresa deve responder às perguntas fundamentais: Qual é 

o nosso negócio? Quem é o cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será nosso negócio? 

Como deveria ser nosso negócio? Esses questionamentos supostamente simples estão entre as 

perguntas mais difíceis a serem respondidas pela companhia.  

Dentro da ideia principal da publicidade, percebe-se ainda, a importância da imagem a 

ser transmitida pelo anunciante e a relevância do seu posicionamento para com o público. 

Conhecendo o consumidor em potencial é possível saber se o posicionamento estratégico 

desenvolvido para determinado produto, terá o efeito esperado. 

Ainda, para Kapferer (1992, p. 40) “posicionamento é um conceito de ampla 

aplicação. Ele indica que um produto não é nada até que seja claramente posicionado na 

mente das pessoas em contraste com os produtos dos competidores.” Deste modo, o exercício 

da complexidade de identificar fatores que possam alavancar o desempenho competitivo de 

uma marca no mercado tem estabelecido as discussões centrais no ambiente interno de 

trabalho. 

O valor dos bens e serviços adquiridos no mundo das grandes empresas implica em se 

apossar de apreciações e desejos nas mentes de compradores influentes, juntamente com suas 

demais companhias e peculiaridades (KAPFERER, 1992).  
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2.3 Reposicionamento 

 

Uma vez que fique acordado um posicionamento por parte da empresa, é necessário 

mantê-lo para que não se interrompa o vínculo com seus clientes, ou ainda para evitar a perca 

do seu espaço no mercado. Entretanto, em alguns casos é possível e fundamental que ocorram 

alterações ou ajustes para que se conquiste o objetivo de continuar impressionando o 

consumidor sem ferir ninguém ou ainda para abranger um novo público.  

Kapferer (1992) aponta que o posicionamento é um processo mental. Todavia, 

conforme apresentado anteriormente, instalar uma marca no mercado implica em um estudo 

aprofundado e um planejamento de comunicação bem estruturado, ligado às características do 

bem ou serviço oferecido. Porém, reposicionar uma determinada marca, implica em assumir 

fatores de risco, considerando que uma mudança de postura e/ou discurso possa gerar 

diferentes recepções por parte do público consumidor, assim, é necessário avaliar 

primeiramente o que se deseja alcançar e quem se deseja impressionar.  

Todavia, Tavares (1995) apresenta um comparativo entre a postura do método 

discursivo publicitário a uma sustentação que convence o consumidor baseada pelos 

princípios de Aristóteles na retórica: 

  

Considerando seu método discursivo, a estrutura persuasiva do texto publicitário 

está baseada em princípios estabelecidos por Aristóteles há mais de 2 mil anos na 

retórica. São eles: o apelo à emoção, o oferecimento da prova e o apelo à 

credibilidade do comunicador (TAVARES, 1995, p. 16).  

 

Entretanto, amaneira como essa mudança de credibilidade é conduzida pode 

consequentemente gerar resultados variados, incluindo os que menos condizem com os 

pretendidos e aqueles que ameaçam a fidelidade do cliente. Para Kapferer (1992) o 

reposicionamento, está claramente relacionado com a oferta diferenciada – procurando 

inicialmente o porquê, para quem e em que momento essa reposição deve ocorrer, 

evidenciando ainda, frente a quais competidores a marca deve se reposicionar.  

Contudo, não se pode esquecer que no processo de reposicionamento deve-se ter em 

mente que o consumidor é quem vai determinar o nível de apropriação das promessas 

realizadas e o grau de relacionamento desejado com a marca. Sendo possível ainda afirmar, 

que o reposicionamento, sob determinadas condições, pode contribuir efetivamente para a 

revitalização das marcas. Cabe salientar, no entanto, a importância e a necessidade de se 
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traçar um planejamento bem estruturado que delimite claramente o problema e estabeleça a 

ponte para a mudança desejada.  

 

3. PUBLICIDADE E A PRESENÇA DA FIGURA FEMININA 

 

3.1 Um Contexto Histórico da Publicidade e o Uso do Corpo Feminino 

 

Historicamente, até o final do século XIX, o corpo era percebido pela sociedade como 

um objeto secundário, o indivíduo passou a pensar o corpo como um objeto animado entre o 

final do século XIX e início do século XX. Porém, não só nos dias atuais, mas antigamente no 

que se refere à presença de estereótipos da publicidade, é relativamente comum, esbarrar-se 

com mensagens que evidenciam o corpo da mulher na mídia brasileira, como estratégia de 

atrair a atenção do cliente. “Ser mulher não apenas é diferente de ser homem, como também 

implica inferioridade, desvalorização e opressão”. Conforme Saffioti e Vargas (1994, p. 277.), 

por isso, remontar a história da mulher no corpo social é importante para a compreensão dos 

caminhos que levaram à sua exposição em anúncios publicitários.  

Utilizar-se do público feminino como um objeto pode tornar o corpo feminino 

suscetível a desrespeito por parte de empresas e/ou membros da sociedade, sem que isso 

pareça errado. Assim, a história da mulher e a relação com o seu corpo sempre foi permeada 

por aspectos políticos, sociais e culturais que acompanharam as mudanças contextuais de cada 

época. Para Saffioti e Vargas (1994) a exclusão das mulheres ou, pelo menos, de sua 

problemática específica, poderia tornar-se um elemento importante para se firmarem alianças 

entre negras e brancas, desiguais do ponto de vista étnico racial e do ângulo sócio econômico.  

A ideologia dentro da propaganda em alguns casos pode ser considerada prejudicial 

como cita Vestergaard e Schroder (2004): 

 

A ideologia da propaganda é nefasta porque reforça as tendências que procuram 

tornar estática a sociedade – não no sentido de evitar o desenvolvimento de novos 

produtos e a criação de novas oportunidades de lazer, mas no de retardar ou impedir 

a revisão dos princípios básicos da ordem social, quer no nível macro 

(“democracia”), quer no nível micro (papel dos sexos) (VESTERGAARD e 

SCHRODER 2004. p. 227). 

 

Todavia, tal modelo de socialização controlada se torna mais fácil de ser percebido 

quando compreendemos o itinerário da transcrição dos símbolos por meio do discurso 

proclamado pela mídia, e para isso, julga-se imprescindível que façamos um recorte 
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delimitativo do campo ideológico que atua nesse processo de sistematização e controle social 

por meio da comunicação midiática. De acordo com Marilena Chauí (1982, p. 19) “o discurso 

ideológico tende a fixar, de uma vez por todas, a origem e o significado dos fatos [...] que 

neutralizem toda a contradição possível entre aquilo que já está dado”. 

Por sua vez, a publicidade também foi à responsável por difundir diversas formas de 

regras controladoras e representações imagéticas do “eu” feminino, de modo que a mulher 

passou a ocupar papéis moldados e instituídos pelos recursos propagandísticos e 

principalmente pela sociedade patriarcal. De acordo com Saffioti e Vargas (1994) as mulheres 

foram, ora representadas como sendo inferiores, ora como sonhadoras. De qualquer modo, se 

pregava na verdade, o culto à mulher superficialista e artificial.  

A partir disso compreende-se a relevância de observar o papel da publicidade e seu 

mundo de símbolos na construção de estereótipos relacionados ao corpo feminino. Uma vez 

que o apelo do uso de mulheres cada vez mais frequente, em comerciais se renovaram de tal 

forma que há certa confusão sobre o que é sensual e o que é vulgar. Na atualidade, as diversas 

formas de evidenciar a feminilidade na divulgação de algumas marcas têm perpetuado a 

cultura do corpo cada vez mais destituído de vestes.  

Dentro deste contexto, salienta-se ainda que somente na década de 1990 que a 

presença da figura feminina em materiais publicitários audiovisuais passou a ser percebida 

como algo sólido. Foi nesta mesma época que as mulheres passaram a conquistar mais espaço 

e já se consolidavam em determinadas aparições e ocupações dentro do mercado de trabalho. 

Em virtude disso o sexo feminino passou a ser espelhado no meio da publicidade e 

propaganda, como símbolos que significaram elegância, e tornaram-se peça presente na 

publicidade. 

 

4. LEGISLAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

4.1 O Conar 

 

Conforme informações divulgadas pelo cite EBC5 pela Constituição Federal, os 

veículos, que operam concessões públicas, devem privilegiar conteúdos educativos, artísticos, 

culturais e informativos.  A Constituição Federal de 1988 prevê que a legislação deve 

                                                           
5 Regulação da Mídia. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/regulacaodamidia> Acesso em: 17/07/2017. 

http://www.ebc.com.br/regulacaodamidia
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estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 

defenderem de materiais publicitários que causem desconforto ou constrangimento.  

Branco, Martensen e Reis (1990) evidenciam que a aprovação do Código de Auto-

Regulamentação Publicitária nos anos 70, estabelecendo parâmetros relacionados a questões 

éticas para a comunicação publicitária, superou as expectativas do Estado e contribuiu para 

que a publicidade alcançasse uma história bem-sucedida no país.  

Branco, Martensen e Reis (1990) julgam que importância da criação de um código de 

auto-regulamentação: 

 

Não menos importante é que esta eficiência seja alcançada com responsabilidade 

social e respeito a princípios e valores éticos inalienáveis. Para isso, a auto-

regulamentação é o caminho mais eficaz e que não tem os perigos que a ação bem 

intencionada do legislador ou da autoridade possa, por desconhecimento das 

sutilezas do sistema, criar normas reguladoras que, sem coibir as distorções mais 

importantes, acabem por prejudicar a eficácia do instrumento publicitário, 

imprescindível ao desenvolvimento (BRANCO, MARTENSEN E REIS, 1990). 

 

Atualmente consta no site do Conar (http://www.conar.org.br/), que a entidade é 

responsável pela fiscalização e a regulação da publicidade e das agências publicitárias no 

Brasil, cabendo a instituição a responsabilidade de analisar e julgar as denúncias recebidas 

com relação a campanhas publicitárias e determinar se o material continua ou não sendo 

divulgado.  

O Conselho de Ética da instituição fiscaliza e julga a propaganda, dando a 

oportunidade para o acusado de se defender normalmente, entretanto, quando o código é 

ferido, o artigo 506 – Aponta que os infratores das normas estabelecidas no Código e seus 

anexos estarão sujeitos às seguintes penalidades: (a) advertência; (b) recomendação de 

alteração ou correção do Anúncio; (c) recomendação aos Veículos no sentido de que sustem a 

divulgação do anúncio; (d) divulgação da posição do CONAR com relação ao Anunciante, à 

Agência e ao Veículo, através de Veículos de comunicação, em face do não acatamento das 

medidas e providências preconizadas.  

Ainda, compete privativamente ao Conselho de Ética apreciar e julgar as infrações aos 

dispositivos deste Código e seus Anexos e, ao Conselho Superior do CONAR, cumprir e fazer 

cumprir as decisões emanadas do Conselho de Ética em processo regular e também compete 

privativamente ao Conselho Superior do CONAR alterar as disposições deste Código, bem 

como alterar, suprimir e acrescentar-lhe Anexos. 

 

                                                           
6 Códigos e Anexos. Disponível em < http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php>. Acesso em: 17/07/2017. 

http://www.conar.org.br/
http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php


16 

Segundo o CONAR (2016) os preceitos que definem a ética publicitária são: 

 

- todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país,  
- deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando 

acentuar diferenciações sociais, 

- deve ter presente à responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor,  

- deve respeitar o princípio da leal concorrência e 

- deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos 

serviços que a publicidade presta (CONAR, 2016). 

 

Entretanto, o Conselho evidencia que o mesmo não pode impor suas decisões e 

sanções pelo descumprimento das normas estabelecidas, porém, são de comum acordo que 

todos os anunciantes e agências de publicidade, respeitem as decisões impostas pela entidade 

civil, independente do meio de divulgação utilizado para espalhar mensagens sobre entidades, 

marcas, bens ou serviços. 

 

4.2 Legislação sobre a exposição feminina em comerciais de cerveja 

 

As propagandas que exibem o corpo feminino, em sua maioria, trazem uma visão 

estereotipada sobre a mulher. Segundo Jablonksi (2010), estereótipos remetem à 

generalização. Contudo, “os anúncios revelam que a mulher é algo para servir ao homem e 

mostram como estamos longe de uma sociedade com igualdade de gêneros” (RODRIGUES, 

2010, p. única). 

No entanto, o site do Conar apresenta esclarecimentos com relação a propagandas 

ofensivas e/ou fora do padrão ético estabelecido pelo mesmo. Compreende-se assim que todas 

as pessoas ou entidades que se sentirem lesadas ou descriminadas tem o direito de denunciar e 

garantir que sua denúncia seja investigada. Porém, de acordo com o que consta no site do 

Conar, observa-se que as agências e as propagandas não são punidas pela divulgação de 

imagens ofensivas e de conotação sexual com relação à imagem feminina. 

Veríssimo (2005, p.7) cita acerca sobre o papel da mulher na publicidade:  

 

Ao longo da história da publicidade a mulher tem sido associada aos mais diversos 

produtos, mesmo que estes não lhes sejam destinado, como é o caso dos produtos 

para homens. Nestas situações, a mulher acaba por ser ela própria um produto, um 

objeto, já que emerge nas mais diversas poses, funcionando como um elemento 

altamente persuasivo (VERÍSSIMO 2005, p.7). 

 

Como a publicidade tem o poder de influenciador à sociedade, cria-se nos materiais 

publicitários de cerveja, o desejo de consumir o produto representado, em diferentes 
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campanhas, por mulheres com poucas peças de roupa, que apresentam um padrão de beleza 

tido como ideal e remetem sensualidade para conquistar a atenção do consumidor. 

Porém, segundo o site da revista Exame7um projeto de lei circula no senado desde 

2015, conhecido como PL 332, esta busca uma mudança no código de defesa do consumidor, 

para garantir punições mais regidas a publicidade excessivamente sexual, ou que promovem a 

degradação e a descriminação de gênero.  

Em contra partida um artigo da escritora e jornalista Marilene Felinto, intitulado 

“Barriga de Cerveja”, faz menção a publicidade excessivamente sexual:  

 

“Faz alguns meses que um episódio relacionado à ascendência devastadora da 

propaganda sobre as mentalidades jovens me impressionou. Por ocasião da 

campanha da Schincariol, cujo slogan era “Experimenta”, tive oportunidade de 

testemunhar um grupo de meninas indo a um baile à fantasia, fantasiadas de garrafa 

de cerveja. A parte de trás do short que usavam estampava em letras grandes: 

Experimenta”!8 

 

Assim, o intuito do projeto de lei ainda sem número é garantir que a publicidade deixe 

de ter o corpo da mulher como um objeto de venda, evitando dessa forma a exposição 

exagerada e a criação de um pensamento sexista que alimenta a população, principalmente as 

gerações mais novas. A criação deste projeto busca promover o respeito e a igualdade de 

gênero para descaracterizar a figura feminina como a representação do consumismo, além de 

garantir a exibição de imagens com um teor menor de conotação sexual ou erotismo.  

Pois de acordo com Grillo (2006): 

 

Quando a publicidade coloca uma mulher como argumento de persuasão, ela está 

reforçando o discurso da sociedade, esta mulher tem um efeito decorativo e um 

papel de obediência e submissão ao homem (GRILLO, 2006, p 108). 

 

Assim, entende-se que mesmo a mulher tendo conquistado um espaço significativo na 

sociedade ao longo dos séculos, a banalização da imagem do corpo feminino significa um 

retrocesso social que prolifera a reprodução de valores e pela consolidação de um modelo de 

objetificação sexual da mulher.  

 

 

                                                           
7 Estadão: Projeto de Lei quer multar publicitários que “objetificam” a mulher. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/marketing/projeto-quer-multar-publicitarios-que-objetifica-a-mulher/> Acesso em: 

08/07/2017. 
8Marilene Felinto no Artigo: Barriga de Cerveja. Disponível em: 

<www.agrigol.com.br/interna.php?codTexto=83&secao=publicacoes&sec=&codCategoria=1> Acesso em: 

08/07/2017. 

http://exame.abril.com.br/marketing/projeto-quer-multar-publicitarios-que-objetifica-a-mulher/
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5. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma abordagem com relação ao tema 

do uso da figura feminina em comerciais, com foco no reposicionamento da marca Skol com 

a apresentação da campanha “Reposter: Redondo é sair do seu passado". Para tanto, o 

trabalho apresenta o método de entrevista semi-estruturada. Para Manzini (2003, p. 154), “a 

entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um 

roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista”. Ainda, para o autor, esse método contribui para a 

desenvoltura do entrevistado, que responde os questionamentos de maneira mais espontânea, 

não direcionando suas respostas para uma espécie de padronização de alternativas. 

Sendo assim, o método aplicado permitiu apresentar a opinião dos entrevistados com 

relação ao reposicionamento da marca Skol, no audiovisual em estudo, com visões e 

argumentos divergentes. Através das entrevistas, é possível compreender se a estratégia de 

reposicionamento da marca foi positiva ou negativa no atual contexto social em que vivemos. 

Triviños (1987, p. 151) distingue quatro categorias de perguntas que devem aparecer 

em entrevistas semi-abertas: a) perguntas denominadas consequências como, por exemplo, “o 

que pode significar para a comunidade urbana, na qual vive a grande quantidade de pessoas, 

quem não sabe ler nem escrever?”; b) perguntas avaliativas, do tipo, “como julga a resposta 

da vizinhança ao convite para participar da organização de uma cooperativa?”; c) questões 

hipotéticas, como, “se você observasse que seus alunos brigam frequentemente entre si, qual 

seria seu comportamento como professor?”; d) perguntas categoriais, se você observasse a 

respostas de seus vizinhos frente à possibilidade de organização de uma cooperativa, em 

quantos grupos nós poderíamos classificá-los”. 

Desse modo, os entrevistados foram selecionados com base em dois posicionamentos, 

mulheres feministas e homens conservadores (machistas), encontrados pelo realizador deste 

artigo por meio de uma conversa prévia e através do Facebook. Foi agendada a entrevista em 

dia, local e hora, conforme disponibilidade de cada um. Durante a entrevista, categorizada 

como (b), foi apresentado o audiovisual “Reposter: Redondo é sair do seu passado” e discutiu-

se a atitude da marca. Em sequencia realizou-se a entrevista semi-aberta, cujo roteiro consta 

no apêndice do presente artigo, permitindo o entrevistado manifestar-se de forma natura. 

Numa linha teórica, o objetivo foi atingir o máximo de clareza nas descrições do assunto em 

discussão. 
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5.1 APRESENTAÇÃO DA MARCA SKOL 

 

Diferente do que muitos apreciadores da bebida podem imaginar, o blog “Mundo das 

Marcas9” apresenta que a cerveja Skol não foi fundada no Brasil. Sua criação ocorreu na 

Europa, em agosto de 1964. Já a Skol Pilsen, por exemplo, chegou ao País pouco depois, após 

alcançar grandes resultados no velho continente. Mas inserir-se no mercado brasileiro e 

conquistar um espaço de prestígio era uma tarefa arriscada, pois já estavam instaladas no 

comércio, cervejas centenárias como a Antarctica, Brahma e a Bohemia.  

Conforme Kadu Dias, editor e fundador do blog “Mundo das Marcas”, a partir da 

década de 1970 a Skol deu início a inovações no mercado brasileiro das cervejarias, ao lançar 

a marca, o comércio de cervejas sofreria grandes mudanças e uma novidade foi 

consequentemente puxando outras. Desde então a marca Skol deslanchou no mercado com o 

lançamento da primeira lata em folha de flandres10 (1971). Apresentando na sequência a 

primeira lata de alumínio que posteriormente contribuiu para a padronização de uma 

embalagem longneck no país. 

Conforme Lucas Zurwellen, as cervejarias Allied reweries (UK), Labatt (CA), Pripps-

bryggerierna (SWE) e Unibra (BEL), foram responsáveis por fundar a Skol Internacional, 

com o objetivo de licenciar e produzir uma cerveja com escala e alcance mundial. 

Entretanto, foi somente nos anos 1990 que a Skol começou a investir com força em 

publicidade, quando apostou na exposição de seus produtos nos pontos de venda para 

impulsionar o mercado, depois disso outras ações ousadas foram realizadas e acabaram 

conquistando milhões de consumidores. De acordo com o blog “Mundo das Marcas” 

finalmente em 2002 a Skol atingiu o posto de cerveja mais consumida do Brasil, mantendo 

esta posição até os dias atuais, com mais de 30% de participação de mercado. 

 

5.2 REPOSICIONAMENTO DA SKOL 

 

Conforme o site Plugcitários11 “Os tempos são outros e as marcas precisam 

acompanhar o seu público de forma sensível e sensata. Se antes as empresas hesitavam em se 

opor ou apoiar algo, isso muda a partir do momento que os consumidores necessitam mais do 

                                                           
9Mundo das Marcas, disponível em:<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/skol-cerveja-que-desce-

redondo.html> Acesso em: 07/07/2017. 
10Material laminado estanhado composto por ferro e aço de baixo teor de carbono revestido com estanho. 
11 Plugcitários. Disponível em: 

<http://plugcitarios.com/2017/03/09/skol-um-exemplo-de-reposicionamento/> Acesso: 08/07/2017 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allied_Breweries
http://en.wikipedia.org/wiki/Labatt
http://en.wikipedia.org/wiki/Pripps
http://en.wikipedia.org/wiki/Unibra
http://skolinternational.com/
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/skol-cerveja-que-desce-redondo.html
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/skol-cerveja-que-desce-redondo.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estanho
http://plugcitarios.com/2017/03/09/skol-um-exemplo-de-reposicionamento/
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que uma embalagem ou atributos vantajosos do produto”. Ainda de acordo com Fernando 

Procópio, responsável pela matéria do site Plugcitários, nos últimos anos, a sociedade vem 

questionando, cada vez mais, o tratamento dado à mulher em várias áreas. Não seria diferente 

na publicidade. Um dos setores que ainda explora arduamente esse fetiche masculino é o de 

cerveja, exemplo disso são os anúncios antigos da Skol:  

 

Campanha: Skol: “A Cerveja que desce redondo, 2010. 

"Se o cara que inventou o provador bebesse Skol, ele não seria assim". 

 
Fonte: Quase Publicitários, 2010. 

 

Mas aos poucos vemos o caminho indo para outra direção, que é de respeito e 

representatividade. Sabe-se também que campanhas publicitárias da Skol, foi alvo de grande 

repercussão, por apresentar um aspecto sexista ao explorar o corpo feminino com ar de 

erotismo. Para quem acompanha a programação da televisão brasileira, é fácil visualizar que a 

marca Skol sempre apresentou uma série de materiais publicitários em diferentes plataformas, 

apresentando geralmente ideias ousadas.  

No entanto, em março de 2017 a marca assumiu publicamente o seu passado sexista, 

com o lançamento da campanha “Reposter: Redondo é sair do seu passado”, que tem como 

objetivo ressaltar que as antigas campanhas, nas quais, o corpo da mulher era utilizado como 

objeto impulsionador de vendas, não a representa mais. A nova campanha consistiu na 

reconstrução de antigas peças publicitárias da Skol sob um novo olhar, mais atual e livre de 

machismo. Segundo informações apresentadas pelo site Meio e Mensagem12, Maria Fernanda 

de Albuquerque, diretora de marketing da Skol, falou a respeito da postura adotada pela 

empresa, “não adiantava nada a marca assumir que tinha uma visão incorreta em relação à 

representação da mulher, se, novamente, fosse restringido à marca a responsabilidade de 

apresentar essa nova visão”, por isso, foi decidido convidar mulheres engajadas nas causas 

                                                           
12 Meio e Mensagem. Disponível em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/> Acesso: 08/07/2017 

http://www.meioemensagem.com.br/
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feministas para que pudessem fornecer uma interpretação própria de como querem se ver 

representadas (MEIO E MENSAGEM, 2017). 

Também, “a Skol, que já se envolveu em grandes polêmicas relacionadas ao assunto, 

fez uma homenagem no dia da mulher com um vídeo de reposicionamento, onde mostra 

algumas artistas femininas reformulando alguns layouts antigos da marca, que tratavam o 

corpo da mulher como objeto principal de venda” (PLUGCTÁRIOS, 2017). A campanha, 

lançada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, pareceu quase como um pedido de 

desculpas ao público feminino pela representação indevida da mulher, por parte da marca, 

durante todos estes anos.  

De fato, houve uma repercussão positiva após o lançamento da campanha, mas depois 

de tantos anos, utilizando uma estratégia comunicacional machista, ainda é difícil que esta 

nova posição da marca seja aceita pela sociedade de modo geral. Segundo a blogueira do 

portal Bhaz, Letícia Almeida, “a Skol vem se destacando pela nova postura de pluralidade e 

respeito, provando que evoluiu, além de dar um novo visual para as antigas peças e fugir do 

estereótipo sensualizado da mulher, reforçou o emponderamento feminino”.  

Podemos assim, perceber que a marca está se engajando para desconstruir a imagem 

negativa que criou em suas campanhas publicitárias ao decorrer dos anos, e conforme tem 

apresentado, adotou um discurso mais humanizado, apoiando questões importantes no meio 

social.  

 

Figura 1 - Posters da ilustradora Sirlanney Nogueira, Campanha “Resposter” 2017. 

 

Fonte: Comunicação e Tendências, 2017  
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Figura 2 - Posters da Campanha “Resposter” 2017. 

 

Fonte: Marabá Notícias, 2017 

 

As imagens mostram que o uso da figura feminina em campanhas da cerveja Skol, 

permanece, no entanto, com uma postura diferente das campanhas utilizadas no passado. As 

novas peças apresentam mulheres em diferentes visões e com estilos variados, contudo todas 

possuem um aspecto de mulher empoderada, o oposto do que o público consumia 

anteriormente. O processo de criação da nova campanha deu origem a um filme para o digital: 

 

Figura 3 – Fragmento do audiovisual “Reposter Skol” 

 

Fonte: Youtube, 2017. 

Na data, o site da SKOL lançou informações sobre as artistas e o trabalho que 

realizaram, assim como detalhes sobre a produção de cada pôster e um espaço para as pessoas 
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indicarem bares e outros pontos de venda que eventualmente ainda possuíam peças antigas, 

para que fossem substituídas. Atualmente o site colocou em evidencia outra campanha a 

SKOLORS – uma edição especial de latas nas cores da nossa pele. 

 

5.3 ANÁLISE: A INTERPRETAÇÃO DO COMERCIAL “REPOSTER, 

REDONDO É SAIR DO SEU QUADRADO” 

 

Considerando-se a efetuação das entrevistas, este capítulo tem a intenção de apontar os 

resultados apanhados, aprofundando o estudo dos mesmos, com o intuito de desempenhar 

com êxito os objetivos propostos, previamente definidos. Os conteúdos apontados por este 

trabalho consideram os recursos estratégicos abordados no campo da publicidade, postura, 

opiniões e compreensão dos entrevistados, finalizando com a interpretação da sociedade para 

com o novo posicionamento apresentado pela marca em seu comercial “Reposter, redondo é 

sair do seu quadrado.” 

 

5.3.1 Interpretação das Entrevistas  

 

A aplicação do questionário ocorreu entre os dias 04 e 07 do mês de julho, no ano de 

2017, nas dependências do Centro Universitário Franciscano, Conjunto I e III; Câmara 

Municipal de Vereadores de Santa Maria e na residência de quatro entrevistados. Com tempo 

de duração de aproximadamente 30 minutos (cada) e contou com a participação de 10 

pessoas, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com perfis que se encaixam no objetivo 

da então pesquisa (homens que se consideram machistas e mulheres que se consideram 

feministas). 

Para entender a interpretação e compreensão dos entrevistados com relação ao 

comercial da cerveja Skol, buscou-se apresentar aos dez participantes, o propósito do então 

trabalho, bem como se apresentou o vídeo do comercial por duas vezes, para cada pessoa. Em 

um primeiro momento não houve nenhum tipo de colocação favorável ou não a marca em 

estudo, por meio do autor desta pesquisa, surgindo então o questionamento por parte de 

alguns entrevistados, sobre o porquê em trabalhar com este comercial e com esta temática.  

Os entrevistados possuem entre 20 e 50 anos, a maioria dos entrevistados se classifica 

como Classe A2 (renda mensal maior que R$ 8.800,00 mensal) e em segundo lugar, Classe B 

(renda mensal maior que R$ 4.600,00 mensal). Apenas cinco possuem Ensino Superior 
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Completo e somente um não possui perfil na rede social Facebook. Todos os entrevistados 

consomem informação através da internet e televisão, cinco utilizam também o rádio e o 

jornal e somente dois lêem revistas. A totalidade dos entrevistados alega que a publicidade é 

útil para obter informações sobre produtos/serviços desconhecidos, tomar conhecimento das 

promoções e serve como entretenimento, enquanto somente um entrevistado afirma que os 

meios publicitários são utilizados como forma de conhecer melhor determinadas empresas. 

Após, os entrevistados foram questionados sobre a postura do homem nos dias de 

hoje, se acreditam na ideia de que uma fração da sociedade masculina ainda apresentam traços 

de comportamento machista, todos dizem que sim, para o Entrevistado 6 (2017)“A sociedade 

evoluiu muito na questão do machismo, mas ainda é bastante comum esbarrar-se com 

situações em que este comportamento prevalece”. A Entrevistada 1 (2017) “Existem muitos 

homens que ainda se acham superiores e agem de forma grosseira, inclusive com suas 

parceiras”. Perguntou-se então, qual a opinião deles com relação aos antigos comerciais de 

cerveja os quais o corpo da mulher era utilizado como protagonista, os pontos de vista foram 

bastante divergentes. Conforme colocado pela Entrevista 10 (2017) “Os comerciais se 

apropriam da conotação do corpo da mulher, em meio a uma sociedade com visão e 

pensamento machista para alavancar um maior número na venda dos seus produtos e isso é 

uma atitude muito ridícula”.  

Ainda sobre o mesmo questionamento, o Entrevistado 8 (2017) “Dificilmente eu 

compro algum produto porque a propaganda dele na televisão é melhor que a outra, cada 

empresa tem uma estratégia diferente de fazer a exposição daquilo que produz, e eu não vejo 

nada de absurdo em aparecer a figura feminina, pois não considero como uma situação 

vulgar”. Já a Entrevistada 2 (2017) “O corpo da mulher tem que aparecer em comerciais de 

lingerie, em materiais publicitários que falem sobre o poder do papel que a mulher tem na 

sociedade e não em um audiovisual que não tem absolutamente nada a ver com a 

feminilidade, não que seja errado, mas a forma como veiculam o corpo feminino é estúpida”. 

Após os questionamentos acima, os entrevistados foram convidados a assistir o 

comercial da cerveja Skol intitulado: “Reposter: Redondo é sair do seu passado” que 

apresenta uma nova ideia de marketing sem precisar colocar a mulher como a personagem 

que serve a cerveja para o público masculino e que já teve um número significativo de 

visualizações. Para Veronezzi (2009, p. 128) “Definir a frequência necessária que a 

mensagem precisa ter sobre o público deve ser a prioridade em qualquer estratégia de mídia, 

porque comunicação é frequência”. Assim, o comercial lançado na página da Skol no dia 08 

de março, dia internacional da mulher, já havia sido visto por 6 dos entrevistados, alguns 
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inclusive comentaram ter assistido várias vezes, o que mostra o potencial da divulgação da 

marca.  

Dos 6 entrevistados que já tinham tido contado com o audiovisual, 3 classificaram a 

ideia como interessante, o Entrevistado 4 (2017) “Toda empresa precisa buscar apresentar 

ao público sempre o seu melhor, se isso foi uma forma que encontraram de se desculpar com 

o público feminino, porque não aprovar?”. A Entrevistada 1 (2017) “O comercial ficou 

diferente, porque a ideia era justamente que nós, mulheres, desconstruíssemos uma ideia 

totalmente machista”. Por último o Entrevistado 7 (2017) “É interessante, não classifico 

como certo ou errado, mas como uma ideia diferente”. 

A quarta pergunta falava a respeito do reposicionamento da marca, para com o 

público, questionando se a Skol teria ou não acertado ao modificar seu discurso publicitário 

no contexto social em que estamos inseridos. Conforme a opinião do Entrevistado 5 (2017) 

“Sim, a empresa teve uma excelente ideia em apresentar um comercial com a figura feminina 

exposta em uma função diferente da habitual”. A Entrevistada 3 (2017) “Acredito que é um 

modo de mostrar que há uma luz no fundo do túnel, ou que nunca é tarde para se dar conta 

dos erros cometidos. Poderíamos dizer que é um começo, mas não a mudança”. 

Com relação à questão estratégica da Cervejaria, questionou-se se o novo comercial 

aderindo à presença da figura feminina sem evidenciar a sensualidade do corpo é verdadeiro 

ou pode ser apenas uma jogada da marca. A Entrevistada 9 (2017) “Acredito que a marca se 

utilizou do contexto atual para se reposicionar, da mesma forma que aderiu ao apelo do 

corpo feminino em um contexto renovado”. Ainda, outros dois entrevistados se posicionaram 

de maneira contrária ao pensamento da entrevistada 9. O Entrevistado 8 (2017) “Penso que a 

empresa analisou sua postura e avaliou sua imagem diante do público feminino, que também 

consome cerveja e resolveu mudar sua linha de propagandas”. Assim como a Entrevistada 3 

(2017) “A marca pensou em uma homenagem ao dia de mulher e encontrou uma forma de 

mudar sua ideia central de publicidade exibindo o corpo da mulher.” 

Um dos questionamentos mais polêmicos da pesquisa, diz respeito ao benefício 

financeiro da marca com a aparição da imagem feminina nos seus comerciais. A Entrevistada 

2 e a Entrevistada 9, dizem que infelizmente para algumas empresas o lucro prevalece sobre o 

respeito, considerando assim, um desrespeito a aparição de mulheres sensuais em comerciais 

e ainda afirmando a ideia de que a marca voltaria a utilizar o corpo se fosse mais rentável.  O 

Entrevistado 4 (2017) “Acredito que sim, pois o interesse da marca é muito mais comercial 

do que militante”. 
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O último questionamento se referiu a possível perda de “rótulo machista” imposta a 

marca. O Entrevistado 7 (2017) “Seu passado foi apagado? Apenas se reposicionou dentro de 

um contexto, mas não pela questão financeira e sim para abranger ouros públicos”. 

Também, a Entrevistada 3 (2017) “Lógico que não, isso foi apenas uma estratégia utilizada 

porque em algum momento perceberam que se não se reposicionassem no mercado, muito 

público migraria para outras marcas, pois as pessoas acreditam e vivem o que a publicidade 

expõem”.  

Por fim, parte das entrevistadas afirma ainda que a importância em utilizar-se do corpo 

feminino em comerciais é uma prova de que a mulher enfrentou muitas barreiras e hoje ocupa 

um lugar igual ao do homem na sociedade, mas muitas marcas erram ao enfatizar que o corpo 

deve ser algo escultural, cheio de curvas, deixando de lado a presença de mulheres mais 

gordas, ou que não atendem os padrões de beleza estabelecidos por parte da população. 

Dizem também que é preciso apresentar a mulher e sua naturalidade compreendendo que a 

beleza está em cada formato do corpo feminino. O público masculino apontou que a 

sociedade em sua grande quantidade é machista, mas não costuma se posicionar com relação a 

esta rotulação, uma fração dos entrevistados caracterizou a Skol como uma das marcas, mas 

não a única que exibe mulheres em campanhas publicitárias.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação é um caminho bastante abrangente, principalmente no que diz respeito 

à área da publicidade, que deve se manter sempre buscando inovar e atualizar-se no mercado, 

utilizando-se dessa ideia como uma estratégia para conquistar a atenção do público-alvo de 

maneira otimizada. Para que essa inovação atinja todos os envolvidos, faz-se necessário um 

constante estudo de mercado, público e comportamentos, para que se alcance de maneira 

eficaz os desejos do consumidor com relação à publicidade que consomem diariamente sem 

que se sintam expostos a uma ideia contrária as suas expectativas. 

A apresentação de produtos publicitários no formato audiovisual é um dos meios mais 

procurados e utilizados pelas empresas para confirmarem o seu posicionamento. Já a 

publicidade brasileira de cerveja, está em muitos casos repleta de situações e contextos em 

que o apelo sexual é observado. 

Desta maneira, o estudo desenvolvido avaliou a interpretação e compreensão de 

homens e mulheres com respeito ao comercial da marca Skol “Reposter: Redondo é sair do 

seu passado”, através do audiovisual da marca veiculado na página oficial da Cervejaria no 
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Facebook, direcionado ao público consumidor de cerveja, com ênfase no público feminino, 

por ter sido lançado no dia internacional da mulher, como forma de homenageá-las. Durante a 

aplicação do questionário, foi possível notar que as mulheres não consideram que a marca 

tenha abraçado a causa feminista em seu modelo publicitário por lançar a campanha em 

análise, mas sim, utilizou-seda data como forma estratégica para “desculpar-se” com as 

mulheres, por expor seguidamente a figura feminina como objeto de desejo sexual.  

Com base do que foi percebido na realização da entrevista, o público do sexo 

masculino, demonstra certo receio em responder os questionamentos, mesmo afirmando que 

“todo o homem é um pouco machista”, ficando “encabulados” com a questão do feminismo 

em constante discussão na mídia brasileira, condenando os atos machistas. Dessa forma, não 

querem ser taxados como membros da sociedade que desvalorizam a figura feminina e assim 

avaliaram minuciosamente cada resposta, com o propósito de não apresentarem uma postura 

“negativa”.  

A partir da aplicação dos questionamentos, compreendeu-se também que a marca 

conseguiu atingir o público feminino com a mensagem passada no comercial. No entanto, as 

entrevistadas não concordam com a ideia de que a Skol perdeu seu jeito “sexista” de 

evidenciar o corpo feminino, mas apenas se aproveitou da ocasião para ganhar destaque na 

mídia. Contudo, alguns entrevistados acreditam que a marca reavaliou sua postura e está 

tentando se reposicionar no mercado abraçando uma causa em constante discussão, o 

feminismo, buscando retratar a figura feminina de forma natural e sem apresentar estereótipos 

criados pela sociedade. 

Ao final deste trabalho, é possível reconhecer que o estudo cumpriu com seu objetivo 

de analisar o reposicionamento da Cervejaria Skol e a interpretação do público acerca do 

material audiovisual publicitário “Reposter: Redondo é sair do seu passado” que teve o intuito 

de reposicionar a marca no mercado, apresentando uma nova imagem com relação a figura 

feminina. Por fim, percebeu-se que a totalidade dos entrevistados reagiram de forma positiva 

com a atitude da marca, ressaltando que a mesma deu um passo à frente ao buscar 

aproximação com um novo público, mas ainda precisa lapidar sua postura para comprovar se 

de fato está assumindo uma nova colocação no mercado, ou apenas se aproveitando de uma 

discussão bastante presente, para conquistar mais clientes. 
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APÊNDICE: 

 

Questionário:  

 

Questionário de perfil dos entrevistados:  

 

Nome:  

 

Idade:  

( ) 20 - 25 anos 

( ) 25 - 30 anos  

( ) 30 - 35 anos  

( ) 35 - 50 anos    

 

Classe social (baseado na renda bruta mensal de toda a família):   

( ) Classe A1 – maior que R$ 14.400,00 mensal  

( ) Classe A2 – maior que R$ 8.800,00 mensal.  

( ) Classe B – maior que R$ 4.600,00 mensal.  

( ) Classe C – maior que R$ 2.300 mensal.   

( ) Classe D – maior que R$ 1.400 mensal.  

 

Profissão?   

 

Escolaridade? – se cursando ensino superior informar curso.  

 

Possui perfil no Facebook?  ( )sim ( )não  

 

Quais meios você utiliza para consumir informação: 

( ) internet  

( ) televisão  

( ) jornal  

( ) rádio  

( ) revistas   

( ) todos   
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De que forma a publicidade é útil para você?  

( ) se informar sobre produtos/serviços desconhecidos   

( ) saber das promoções que estão acontecendo  

( ) conhecer melhor as empresas  

( ) forma de entretenimento  

( ) não é útil para mim  

 

Acha que a sociedade atual ainda apresenta traços de comportamento machista? 

 

Qual sua opinião com relação aos antigos comerciais de cerveja os quais o corpo da mulher 

era utilizado como protagonista?  

 

Qual sua opinião, com relação ao audiovisual “Reposter”, assistido anteriormente? 

 

A Skol acertou em se reposicionar (mudar seu discurso publicitário) no contexto social atual? 

 

Esta nova estratégia utilizada pela Skol, em detrimento da causa feminista, é verdadeira ou 

pode ser apenas uma jogada da marca?  

 

Acredita que se os antigos anúncios, os quais, as mulheres apareciam em trajes de banho, 

voltassem a beneficiar a Skol financeiramente, ela os utilizaria?  

 

Depois deste novo discurso da Skol, veiculado no mês de março, você consideraria que ela 

perdeu o “rótulo machista”?  

 

Data da Entrevista –Local.  

 

 

 

 

 

 


