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RESUMO

Os avanços tecnológicos aliados à globalização desencadeiam uma série de mudanças diárias 

que necessitam o acompanhamento constante de empresas que não desejam ficar para trás 

diante da concorrência do mercado. Junto deste fato, existe a luta do público feminino para 

consolidar  seus  direitos.  Estes  dois  pontos  desencadeiam  um conflito  de  valores  entre  a 

publicidade e a forma que a figura da mulher é muitas vezes explorada. É nesse sentido que o 

presente trabalho tem por objeto investigar sobre a veiculação de publicidade ilícitas,  pela 

abusividade na forma de explorar a mulher, na Revista Veja, no período compreendido entre 

dezembro de 2006 até dezembro de 2008. Isto porque, pela grande utilização da mulher nos 

comerciais de cerveja, é necessário que se analise se tal utilização se dá de modo a banalizar o 

público feminino, utilizando-o de maneira indiscriminada.  Assim, busca-se compreender se 

há mesmo a exploração da mulher frente a uma legislação que visa a defender aqueles que são 

atingidos pela publicidade. Como resultado da pesquisa pode-se afirmar que há uma relação 

de abuso entre os anúncios de cerveja e a utilização da mulher.

Palavras-chave: Publicidade, Cerveja, Mulher, Abusividade 

ABSTRACT

Technological advances combined with the globalization trigger a series of daily changes that 

need constant monitoring of companies that do not wish to be back before the competition of 

the market. Along this fact, there is the struggle of women to consolidate their public duties. 

These two points trigger a conflict of values between advertising and the way that the figure 

of the woman is often exploited. This is what this study aims to investigate the presence of 

illegal advertising, the abuse in order to exploit  the woman in the magazine Veja, for the 

period from December 2006 until December 2008. Because the wide use of women in the 

business of beer is necessary to examine whether such use is done in order to trivialize the 

female audience, using the so indiscriminate. Once, seeking to understand whether there is 

even the exploitation of women against a law designed to protect those who are affected by 

advertising, as the search result can be stated that there is a relationship of abuse between ads 

for beer and the use of woman. WOMEN, ADVERTISING, BEER AND ABUSE

Key Word: Women, Advertising, beer and abuse
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1.INTRODUÇÃO

1.1DELIMITAÇÃO DO TEMA

Pode-se dizer que um dos processos mais importantes da história recente é a luta 

pela emancipação feminina, através da conquista de direitos e da implementação de políticas 

públicas afirmativas. Essas lutas se fortaleceram durante a década de 20 do século passado, 

com influências feministas de países como Estados Unidos e França.

A conquista do espaço feminino na sociedade deu-se, principalmente, pelo esforço 

de  muitas  mulheres  para  diminuir  as  discrepâncias  em relação  à  posição  ocupada  pelos 

homens na sociedade.  Tais mulheres,  na sua maioria  pertencentes a uma elite  intelectual, 

exigiam, dentre outras reivindicações, o direito ao voto, o qual restou conquistado tempos 

depois.

Além  do  tão  perseguido  direito  ao  voto,  a  mulher  obteve  também  conquistas 

políticas. Oliveira (2009) relata que em 1929 elegeu-se a primeira mulher Prefeita no Brasil: 

Alzira Soriano de Souza na cidade de Lajes, no Sertão do Rio Grande do  Norte. Em 1994, 

estreou-se,  também,  a  primeira  mulher  Governadora:  Roseana  Sarney  no  estado  do 

Maranhão. 

No  caminho  percorrido  até  a  criação  da  atual  Constituição  vigente  no  sistema 

brasileiro, a mulher sempre precisou buscar a implementação de seus direitos. Até o texto 

constitucional de 1988, a condição feminina era atrelada à sua função doméstica. Designava-

se mulher  apenas aquela  quem conduzia  o lar  e  a educação dos filhos,  ignorando-se sua 

situação de cidadã e de profissional. Porém, ressalva-se que em no dia 26 de dezembro de 

1977, mais de uma década antes da Constituição, foi aprovada a lei do divórcio, que, segundo 

Rodrigues (2008), “era o reconhecimento do Estado brasileiro a um novo modelo de família 

já acolhido pela sociedade: o amor e a nova família renascidos por uma nova união quando a 

anterior  fracassara.”  Este  fato  permitiu  que  a  mulher,  antes  subjugada  ao  mandos  e 

desmandos do marido, estivesse mais próxima de exercer sua liberdade e cidadania.

Quando aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Federal de 

1988 instituiu  e  garantiu  igualdade  formal  entre  gêneros,  através  do que dispõe seu art. 

5°:Todos são iguais  perante  a lei,  sem distinção de qualquer  natureza,  garantindo-se aos 



brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à 

liberdade, à segurança e à propriedade.

Assim, vê-se, formalmente, implantado ao ordenamento jurídico a figura da mulher 

como participante de uma sociedade, onde todos são iguais e sem diferenças perante a lei.

A luta pela garantia dos direitos femininos é  árdua e imprevisível. As mulheres, até 

os dias  atuais,  precisam constantemente  reafirmar  sua posição e,  mesmo assim,  ainda se 

vêem, em pleno século 21, expostas nos meios de comunicação em massa que exploram sua 

imagem em anúncios, principalmente de cerveja, corroborando a desvalorização de todas as 

conquistas obtidas à custa de muito esforço e mobilização. 

O fato é que não se pretende neste trabalho combater a presença de mulheres na 

publicidade  de  cerveja,  mas  sim,  procura-se  descobrir  e  manter  os  limites  éticos  das 

campanhas através de leis sobre tudo aquilo que se refere a algo ilícito e exibido ao público.

No que se refere à publicidade,  existem três maneiras de se fazer o controle da 

mesma: uma estatal, outra privada e a terceira mista. O Código de Defesa do Consumidor é a 

intervenção estatal aprovada pelas normas jurídicas brasileiras. Já o CONAR (Conselho de 

Auto  regulamentação  Publicitária)  é  a  instituição  privada,  onde  apenas  os  partícipes  da 

mesma intervêm.  E a  terceira,  mista,  se  dá na  composição  dos  dois  sistemas  solidários. 

Segundo Benjamin (2007), “trata-se da modalidade que aceita e incentiva ambas as formas 

de controle aquele executado pelo estado e outro a cargo dos partícipes”.

A partir dessas reflexões, estabeleceu-se como objetivo dessa pesquisa a análise da 

exploração da figura feminina na publicidade de cerveja, buscando-se verificar como essa 

exploração  é feita  e  como a mesma pode ferir  o art.  37,  §  2º  do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC).

1.2 Problema de pesquisa

Quais os limites da exploração da imagem feminina na publicidade de cerveja em 

mídia, tendo em vista o previsto no art. 37, parágrafo § 2º do CDC?



1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral:

- Analisar se a exploração da imagem da mulher na publicidade de cerveja fere o 

que assegura o CDC.

1.3.2 Objetivos específicos

- Descrever as estratégias de comunicação utilizadas nas campanhas publicitárias de 

cerveja.

- Realizar um levantamento na Revista Veja sobre o conteúdo da publicidade de 

cerveja durante o período de 2007 e 2008.

- Analisar ocorrências de infrações jurídicas da publicidade de cerveja.

    

1.4 Justificativa

Na segunda  metade  do  século  XX,  o  capitalismo  e  o  fim  da  Segunda  Guerra 

Mundial trouxeram a corrida ao lucro e a necessidade de meios para satisfazer o sistema 

econômico da época. Segundo Severiano (2007), com a revolução industrial,  as empresas 

que antes mantinham uma pequena produção começaram a se direcionar para uma condição 

em que a produção torna-se maior que a demanda. 

Com manufaturas capazes de alargar a produção, ocorre um acúmulo de produtos 

confeccionados. Com isso, comerciantes acabam se obrigando a buscar meios para escoar de 

forma mais eficiente suas mercadorias. Segundo Nascimento (2006), surge então, uma forma 

para se criar necessidades aos consumidores e estes se sentirem atraídos por aquilo que lhes 

é oferecido, preenchendo o vazio de uma sociedade de consumo.

Nessa busca, a publicidade surge como uma ferramenta que visa à aproximação 

entre produção e consumo, aumentando o interesse de compra e a necessidade de obtenção 

do produto por parte de quem os adquire. A publicidade é, portanto, necessária à economia 

moderna,  dinamizando  o  processo  de  compra,  na  medida  em  que  torna  os  produtos 

conhecidos pelos consumidores. Esta inicia-se de forma moderada e moderniza-se através de 



novas mídias, sempre com objetivo de captar novos consumidores. Esta modernização se 

ocorre:

(...) utilizando todos os meios à sua disposição (jornais, revistas,  cinema, rádio, 
cartazes,  outdoors,  luminosos),  pesquisando,  adaptando-se,  aprimorando-se  de 
elementos persuasivos não só domínio da comunicação, mas buscando novidades 
nas artes, na psicologia, na semiótica, etc., tais como cores, fotografias, luzes, sons, 
cenários, ação, enfim, um campo em aberto que avança as novas tecnologias e os 
novos conhecimentos teóricos destas áreas (GOMES, 2006, p. 83).

É com a publicidade que se consegue atingir o grande público. O alvo é atingido 

através do uso de questões culturais, estética, humor, passando valores éticos e auxiliando 

com a criatividade  na discussão de questões  sociais.  Contudo,  a  publicidade,  em muitos 

momentos, utiliza de forma errônea suas potencialidades.

Devido  à  enorme  concorrência  existente  no  mercado  publicitário,  surge  uma 

banalização  da  publicidade  que,  por  muitas  vezes,  gera  uma  veiculação  de  forma 

inadequada. Isto acarreta o descumprimento de leis protetoras da massa consumerista, bem 

como faz com que o consumidor passe a ser “bombardeado” com anúncios que fogem dos 

limites éticos e adentram no campo da publicidade contrária àquela proposta originalmente.

Para controlar tais fatos, existem órgãos e legislações que fiscalizam aquilo que é 

legal ou contrário à lei, tratando a publicidade de toda e qualquer forma. Assim, o Conselho 

de Auto Regulamentação Publicitária (CONAR) tem a função de zelar pela liberdade de 

expressão comercial e defender os interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, 

inclusive os do consumidor. 

O artigo 19 do Código Brasileiro de Autor Regulamentação Publicitária do CONAR 

prevê que: “Toda atividade publicitária  deve caracterizar-se pelo respeito  à dignidade da 

pessoa humana, à intimidade do lar, ao interesse social, às instituições e símbolos nacionais, 

às  autoridades  constituídas  e  ao  núcleo  familiar”.  Já  o  artigo  20  postula  que  “Nenhum 

anúncio deve favorecer ou estimular  qualquer espécie de ofensa ou discriminação social, 

racial, política, religiosa ou de nacionalidade”.

Além  da  regulamentação  feita  por  esse  órgão,  existe  o  Código  de  Defesa  do 

Consumidor (CDC), o qual estabelece os parâmetros da publicidade, sendo também uma lei 

abrangente que trata das relações de consumo em todas as esferas do direito. De acordo com 



Coelho (2001,  p.1),  “Com o advento  do Código de  Defesa  do  Consumidor  em 1990,  a 

publicidade passou a ser regulada seriamente e os consumidores passam a ter seus interesses 

zelados por um diploma moderno, eficiente e de fácil compreensão”.

A  necessidade  destes  reguladores  na  publicidade  se  dá  principalmente  porque, 

muitas  vezes,  os  interesses  econômicos  se  sobressaem  aos  interesses  sociais,  buscando 

apenas consolidar as vendas e obter lucros. Nesses casos, tanto o CDC como o CONAR 

procuram  intervir  para  que  o  consumidor  não  seja  ludibriado,  explorado  ou  lesado. 

Outrossim,  cabe  salientar  que  essa  prática  mercantilista  é  considerada,  dentre  outras 

características, abusiva.

Partindo desse pressuposto, o assunto torna-se pertinente  no momento em que a 

publicidade de cerveja é tão discutida, tanto na questão de sua veiculação nas mídias, quanto 

no seu papel determinante para o consumo. 

Considerando o objeto do presente estudo, no ano de 2003 houve uma adequação da 

publicidade da cerveja, instituindo-se leis  mais rígidas, através do CONAR. Dentre estas 

mudanças,  o  termo “erótico”  foi  substituído  pelo  “sensual”,  frases  de advertência  foram 

criadas,  horários  de  veiculação  modificados,  entre  outras  mudanças  que  serão  vistas  no 

decorrer do trabalho. 

Além disso,  não se  pode esquecer  do investimento  que  as  empresas  cervejeiras 

alocam  na  utilização  da  publicidade,  juntamente  com  as  agências.  Segundo  o  site 

www.abead.com.br1, de 2004 para 2005 teve-se gastos em mídia no valor de R$ 543 milhões 

para R$ 539 milhões. Já de 2005 para 2006, os investimentos foram de R$ 539 milhões para 

R$ 751 milhões, sendo que a indústria cervejeira do Brasil obteve um lucro bruto de R$ 17,2 

bilhões no ano de 2004. 

Dessa forma, o enfoque no aumento das vendas, para consolidar a liderança em um 

mercado  tão  lucrativo,  gera  pressões  no  que  tange  à  publicidade  de  cerveja,  cabendo  à 

mulher, nesse contexto, servir de mera decoração, objeto de desejo e motivo para piadas e 

brincadeiras sexistas. Inclusive, para atuar no dito papel, a mulher é representada de forma 

1 ABEAD  A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas – ABEAD é uma associação que congrega 
profissionais que trabalham no campo da dependência química no Brasil, com afiliados e representações no país e no 
exterior.



estereotipada, valorizada apenas pelos seus atributos físicos e pelo fato de mostrar-se “fácil” 

e disponível.

Pelos argumentos  até  aqui  expostos,  já torna-se clara  a importância  do tema.  O 

momento  social  vivido  demonstra  que  a  publicidade  exerce  influência  na  sociedade  de 

consumo e utiliza diversas estratégias e táticas para estimular o consumidor, influenciando 

até mesmo nas escolhas na vida das pessoas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Publicidade ou Propaganda

Muito embora sejam usadas como sinônimos, os termos publicidade e propaganda 

apresentam algumas diferenças conceituais. “A palavra ‘publicidade’ tem origem no latim 

‘públicus’, que designava, em princípio, o ato de divulgar, de tornar público” (GONZALES, 

2003, p. 25). Já a palavra ‘propaganda’ “tem origem no latim “propagare”, o que significa 

propagar,  multiplicar,  difundir.  Fazer  propaganda  é,  portanto,  “difundir  idéias,  crenças, 

princípios e doutrinas” (GONZALES, 2003, p. 27).

Rabaça e Barbosa (2001, p. 598) definem a publicidade como “qualquer forma de 

divulgação de produtos ou serviços, por meio de anúncios geralmente pagos e veiculados sob 

a responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivos de interesse comercial”.

No entanto,  Pinho (apud GONZÁLES,  2003,  p.  26),  atenta  para  o  fato  de  que,  além de 

promover serviços, a publicidade tem outras atribuições:

1. Cumprir toda a função de vendas (no caso, por exemplo, marketing 

através do reembolso postal);

2. Lançar  novo  produto  ao  público  (tornando  conhecida  dos 
compradores em potencial da marca);

3. Convencer  os  intermediários  a  aderirem ao  produto  (estratégia  de 
impulso);

4. Cultivar  a  preferência  pela  marca  (tornando  mais  difícil  aos 
intermediários vencer sucedâneos);

5. Recordar aos clientes que eles devem comprar o produto (estratégia 
de retenção);



6. Tornar  público  as  eventuais  alterações  ocorridas  na  estratégia  de 
marketing (por exemplo, modificações do preço, novo modelo, algum 
aperfeiçoamento do produto, assim por diante);

7. Fornecer elementos para a racionalização das compras (por exemplo, 
desculpas socialmente aceitáveis);

8. Combater e neutralizar a propaganda dos concorrentes;
9. Melhorar  o  moral  dos  representantes,  dos  revendedores  e  dos 

próprios  vendedores  (mostrando  que  a  empresa  está  cumprindo  o 
papel que lhe cabe no composto promocional);

10. Familiarizar  os compradores  reais  e  os potenciais  com novos usos 
para o produto (estender o ciclo de vida do produto).

Dentre as atribuições da publicidade acima mostradas, nota-se apenas o objetivo de 

expor o produto a fim de angariar novos consumidores, consequentemente aumentando o 

reconhecimento da marca e a vendagem do produto. Pela amplitude de funções, necessita-se 

dividir a publicidade em várias áreas.

Conforme suas finalidades e funções, a publicidade pode ser de produto, de varejo, 

comparativa,  cooperativa  e  de  promoção.  Segundo  De  Freitas  (2009),  a  publicidade  de 

produto objetiva divulgar e mostrar ao consumidor que o produto existe e que pode ser uma 

ótima  alternativa  de  escolha;  a  publicidade  cooperativa  é  realizado  conjuntamente  pelo 

fabricante com um ou mais lojistas; inversamente, na publicidade de varejo, os produtos são 

patrocinados pelo intermediário, no caso o varejista (exemplo disto é o supermercado que 

divulga os produtos oferecidos); a publicidade comparativa, como o próprio nome sugere, 

compara o produto com o do concorrente; por último, a publicidade de promoção, uma das 

mais utilizadas, divulga a promoção de vendas por meio de anúncios e comerciais veiculados 

nas mídias rádio, televisão, cinema, jornal, revista e outdoor.

A propaganda também tem, conforme sua natureza, diferentes classificações, sempre 

dentro do conceito  de interferir  diretamente na maneira  de pensar do consumidor.  Como 

define Pinto, apud Gonzáles (2003, p. 28), a propaganda pode hoje ser definida “como o 

conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num 

determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor”. 

No entanto, tanto a publicidade como a propaganda possuem finalidade comunicativa 

e se utilizam de recursos argumentativos e estilísticos para alcançar sua finalidade: atingir seu 

público-alvo. Todavia, segundo Gonzáles (2003) enquanto a publicidade especializou-se em 

criar  um mundo  de  sonhos,  onde  todos  os  desejos  são  realizados,  a  propaganda  mostra 



também um lado menos agradável  da vida,  principalmente quando se propõe a combater 

mazelas sociais, como a AIDS e o tabagismo. 

2.2 A Sexualidade na publicidade

É sabido  que  o  cidadão  inserido  na  sociedade  atual  está  sob  forte  influência  da 

publicidade. Isso porque ela é capaz de provocar desejos, vontades e ações dos indivíduo no 

seu  inconsciente,  fazendo  com  que  consumidores  sejam  influenciados  diretamente  nas 

escolhas. Estas  induzem a possível compra de tudo aquilo que lhe é oferecido.

Porém,  muitas  vezes,  esta  publicidade  fura  o  cerco  ético  e  ultrapassa  os  limites, 

levando ao consumidor um preconceituoso formato das campanhas: por exemplo,  aquelas 

que se utilizam da exploração do erotismo da mulher como subterfúgio para aumento das 

vendagens. 

A publicidade evoluiu, porém, vale ressaltar que “apesar das mudanças, a publicidade, 

nas décadas de 70 e 80, não apresentou a mulher em seus novos papéis e em suas diferentes 

funções” (VESTERGAARD, 1995, p. 93). Desta forma, a mulher continua mostrada como 

aquela pessoa submissa,  dependente e que possui sucesso apenas quando apresenta corpo 

escultural; caso contrário, estará em difícil situação dentro da sociedade, consequentemente 

sofrendo inúmeros preconceitos. 

É  importante  se  ater  à  diferenciação  quanto  aos  termos  utilizados  –  erotismo  e 

sensualidade – que, de maneira casual, por vezes se confundem. Assim, Jordão (2005, p. 45) 

distingue-os da seguinte maneira:

O erotismo está relacionado com aquilo que é explicito, desenvolvido e preciso, e 
tem intenção meramente exibicionista. Por outro lado, a sensualidade não possui a 
ligação de mostrar claramente,  ou seja, é implícita, apenas deixa no ar, com um 
toque bem maroto, com certa malícia, dando ao expectador somente o vislumbre. 
Portanto,  o  erotismo  apela  sempre  para  o  sentido  consciente,  não  permitindo 
possíveis  dúvidas;  já  a  sensualidade  encobre  a  vulgaridade  disseminada  no 
erotismo.

Por  isso,  o  CONAR,  no  anexo  “P”,  item  “3”,  letra  “a”  veda  a  utilização  da 

sensualidade como objeto principal da publicidade. Mesmo assim, o que acontece é bem o 



contrário,  no  momento  em que  a  publicidade  de  cerveja  utiliza  esta  ferramenta  como  a 

principal forma de aderir o público.

Atualmente,  é comum ver corpos nus e seminus invadindo a televisão,  as revistas, 

entre outras mídias. Não se consegue mais desvincular a utilização dos corpos nas atividades 

publicitárias de determinados produtos. Estes corpos revelam a sensualidade, que segundo 

Feliz (2007, p.3), está

Estritamente  ligado aos  fatores  psicológicos  do  indivíduo e  tem relação  com o 
desejo  e  o  prazer.  Na  publicidade,  a  utilização  dos  signos  eróticos  teve  uma 
evolução  natural.  Hoje,  a  utilização  do  erotismo  nas  campanhas  publicitárias 
assume um papel de extrema importância, pois é um recurso que os publicitários 
têm à sua disposição para desenvolverem as mensagens.

A sensualidade é utilizada para focar o corpo feminino, explorando suas curvas em 

qualquer contexto. Já o corpo masculino aparece raramente no cenário publicitário, surgindo 

apenas de forma contextualizada.  O publicitário  utiliza  a ferramenta da sensualidade  para 

chegar aos objetivos oferecidos dentro de um planejamento que, muitas vezes, não exigiria 

essa forma de estratégia.  

Esta mulher  exibida nas campanhas é representada com um falso ideal feminino: 

alguém sem defeitos,  com corpo escultural,  acessível,  usando roupas  provocantes  ou não 

usando  e  aceitando  um  papel  de  completa  inferioridade  perante  o  homem.  Esse  ideal 

transmitido pela publicidade concretiza e satisfaz o desejo do público receptor desse tipo de 

publicidade: o homem.

 
Raramente  as  mulheres  aparecem  nos  anúncios  dirigidos  ao  público  masculino. 
Quando isso acontece, sua imagem comprova que as características femininas mais 
apreciadas pelos homens são o reconhecimento da inferioridade e da dependência, 
assim como a pronta disposição em servi-los.  Os anúncios dirigidos aos homens 
tendem a retratar as mulheres sob duas formas básicas:  como prostitutas e como 
criadas  como  uma  tendência  a  fundi-las  nos  devaneios  masculinos 
(VESTERGAARD, 2000, p.109). 

Com isso, ocorre um retrocesso aos moldes anteriores ao feminismo, quando cabia 

ao homem o papel de maior destaque na organização social enquanto que a mulher aparecia 

como mero acessório doméstico. 



Pode-se dizer que a preponderância das mulheres submissas reflete a nostalgia dos 
homens  pelos  bons  tempos  em  que  a  sua  soberania  não  sofria  contestação  e 
nenhuma  feminista  empedernida  exigia  mudança  nos  seus  comportamentos  e 
atitudes. Não surpreende que a esta imagem da mulher corresponda uma imagem de 
masculinidade destinada a enaltecer o ego do homem. (VESTERGAARD, 2000, p. 
113).

Por isso, mesmo com todo avanço das garantias fundamentais igualitárias, na forma 

de tratamento da mulher perante os demais na sociedade, os meios de comunicação de massa 

continuam veiculando mulheres de forma a caracterizar uma submissão frente ao homem. As 

composições  destas  campanhas  de  cerveja,  em  sua  maioria,  não  variam:  utilizam-se  de 

pessoas comuns, fisicamente atraentes e pertencentes ao gênero feminino. As exceções são 

postas quando substituídas por celebridades com mesmas características.

Ocorre que a utilização de mulheres desconhecidas é sempre muito mais viável. Essa 

mescla é  explicada por Feliz (2003), quando afirma que as mulheres desconhecidas permitem 

ao homem vê-las como uma hipótese e a “nítida” sensação de alcance, isto é, ter acesso a elas. 

Em contrapartida, as mulheres famosas possuem aquele mito de inacessibilidade, criando-se 

um fetiche sobre o consumidor. 

Contudo,  vale  lembrar  que  a  publicidade  de  cerveja  não  é  a  única  que  utiliza  a 

sensualidade  como  subterfúgio  econômico.  Os  países em  geral,  principalmente  o  Brasil, 

utilizam-se  e  muito  do  erotismo  como  forma  de  alavancar  audiências  de  televisão  e 

consequentemente arrecadarem cotas publicitárias. No entanto, o que se busca de forma cada 

vez mais atenta na regulamentação,  é o incremento de patamares éticos, como se passa a 

analisar.

2.3 A busca da ética na publicidade (CONAR)

Na propaganda, a melhor política de uma empresa é a ética e a honestidade em tudo 

que se diz e se mostra ao público. A falta desses princípios causa a frustração do público-

alvo e a revolta  com a mentira  contada.  Consequentemente,  os consumidores  deixam de 

comprar o produto, e praticam a chamada publicidade negativa. 

Como já visto, no Brasil, em vista de tantas infrações de cunho ético e/ou social, 

houve a necessidade de uma regulamentação.  Tal regulamento é realizado pelo CONAR, 



através  de um Código de Regulamentação  Publicitária,  o qual  nasceu da necessidade de 

evitar  uma possível intervenção do Governo Federal,  nos anos de 1970, que tinha como 

objetivo  uma censura prévia  sobre os  anúncios.  Foi  Fundado e  dirigido  pelas  principais 

entidades  publicitárias  brasileiras  (ABA,  ABAP,  ABERT,  ANJ,  ANER  e  central  de 

Outdoor). Por isso, segundo Sampaio (2003, p. 258), o CONAR surge:

para evitar anunciantes desonestos e desinformados que teimam em fazer mau uso 
da propaganda e tentar enganar o consumidor. Empresas e profissionais ligados à 
atividade  publicitária  decidiram  que  seria  muito  bom  para  todos  e  até  para 
preservar o valor da propaganda que se redigisse um Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária, cuja função seria a de dar ordenamento a uma série 
de questões éticas que precisam ser seguidas pela propaganda.

   

 Desta forma, para regulamentar tudo aquilo que concerne à publicidade, entidades 

ligadas a este tema decidiram formar o CONAR, um órgão que procura estabelecer a ética na 

publicidade, para que assim a mesma cumpra o seu papel sem, contudo, limitar o trabalho do 

publicitário  e  também os  direitos  das  empresas.  Tal  preocupação pode  ser  percebida  no 

dispõe o site da instituição:

- 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 a 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,  2009)
               

Com o  exposto,  o  CONAR  é  um meio  não  governamental  que  age  a  partir  de 

denúncias  de  consumidores,  autoridades,  associados  ou  formuladas  pelos  integrantes  da 

própria diretoria, analisando cada caso através de um código de ética, evitando assim o abuso 

e a propaganda enganosa. Quando comprovada alguma irregularidade, o CONAR propõe a 

suspensão ou alteração da propaganda. 

O rito processual  do Conar é extremamente rápido e simplificado. Formulada a 
denúncia e verificada a sua procedência,  a diretoria do Conar sorteia um relator 
entre os mais de cem membros do Conselho de Ética. O anunciante é informado da 
denúncia  e  pode  enviar  defesa  por  escrito.  O Conselho de  Ética  reúne-se  para 
examinar os processos éticos. As partes envolvidas podem comparecer às reuniões 
e  apresentar  seus  argumentos  perante  os  conselheiros.  Encerrado  os  debates,  o 
relator anuncia seu parecer,  que é levado à votação. A decisão é imediatamente 
comunicada  às  partes  e,  se  for  o  caso,  aos  veículos  de  comunicação.  Há duas 
instâncias de recursos (Fonte: Site Conar)



Destarte,  o Conar (órgão privado) e o Código de Defesa do Consumidor (uma lei 

estatal) unem-se muitas vezes em um sistema misto, cabendo a eles proteger o consumidor a 

este  enorme  impacto  que  invade  a  casa  dos  consumidores  sem pedir  licença.  Cabe  ao 

primeiro a propositura de alterações nas peças ou mesmo propor a sua retirada, já o segundo 

regula a publicidade baseada nas suas leis através da atuação do Ministério Público.

Vale ressaltar, ainda, que no dia 1º de outubro de 2003, foram feitas modificações 

nas relações entre publicidade e bebidas alcoólicas. Sendo assim, conforme Feliz (2007, p. 4) 

relata, foi aprovada a nova legislação que regulamenta a publicidade de bebidas alcoólicas 

no Brasil:

“O Conar define que a publicidade para bebidas alcoólicas deve ser estruturada 
com a finalidade de difundir a marca do produto e suas características de maneira 
socialmente responsável. Sendo assim, a nova legislação orienta que o respectivo 
slogan não empregue apelo de consumo em seu enunciado”. 

Essa nova norma dispõe que  a  publicidade  de bebidas  alcoólicas  não deverá ser 

dirigida a crianças e adolescentes em razão de sua segurança legal em vigor, e do dever ético 

de proteger esse público. Crianças e adolescentes não devem figurar, de qualquer forma, em 

anúncios; a publicidade não deverá favorecer a aceitação do produto como apropriados para 

pessoas menores de 18 anos.

No que se  refere  à  linguagem,  os  anúncios  não deverão usar  recursos gráficos  e 

audiovisuais pertencentes ao universo infantil, tais como: animais “humanizados”, bonecos ou 

animações  que possam despertar  a  curiosidade  ou a  atenção de crianças  e  adolescentes  e 

contribuir para a adoção de valores morais ou hábitos incompatíveis com a sua condição.

A reformulação do Código de auto regulamentação publicitária refere-se também a 

anúncios de bebidas alcoólicas e a influência da mesma para o sucesso social dos homens . No 

Anexo “P”, na parte que cita o Princípio do consumo com responsabilidade social, a letra  “c” 

afirma “os anúncios não se utilizarão de imagens,  linguagem ou idéias que sugiram ser o 

consumo do produto sinal de maturidade ou que contribua para o êxito profissional, social ou 

sexual”.

Outro ponto a ser destacado é a idade daqueles que figuram em comerciais, que não 

devem conter pessoas com aparência até 25 anos. Com isso, mesmo aquele que fizer parte da 



publicidade tiver 30 anos, porém aparentando ter 24 anos, não pode figurar  na campanha. No 

entanto, esta lei, mesmo estando em vigor há certo tempo, não é respeitada pelos anunciantes. 

Apesar  do  CONAR  não  conseguir  eliminar  todos  os  problemas  referidos  neste 

trabalho,  Sampaio (2003, p. 259) observa que, quanto ao Código de Auto Regulamentação 

em si,  é  voz  corrente  que  ele  é  realmente  muito  preciso  e  atual,  pois  tem preservado  a 

liberdade de ousadia e fantasia sem amarrar os anunciantes e suas agências, transparecendo 

uma tentativa de fechar o cerco a essas ações abusivas sem que se reprima o papel criativo do 

profissional da publicidade. No entanto, a mera auto-regulamentação não se mostra suficiente, 

sendo que o legislador pátrio passa a tratar da questão da publicidade ilícita no CDC, o que se 

pretende analisar no ponto seguinte.

1. Código de Defesa do Consumidor

Antes  de  se  observar  de  que  forma  o  CDC  regula  a  atividade  publicitária,  é 

necessário que se aborde o contexto histórico de sua criação, sendo que segundo Leite (2002), 

com a revolução industrial no século XVI, inicia-se uma produção desenfreada. A economia 

até então de caráter  artesanal,  torna-se automatizada e a autoria  do produto,  que antes da 

revolução era sempre conhecida, no novo sistema passa a ser anônima. Porém, mesmo antes 

da revolução existia  um tipo de publicidade muito  diferente  da atual,  que preconizava  as 

relações entre consumidor e produtor:

A  publicidade  era  praticamente  uma  troca  de  informações  entre  vendedor  e 
comprador acerca das qualidades do bem oferecido ao público. As relações entre 
ambos  eram  fundadas  no  conhecimento  pessoal  e  na  confiança.  A  decisão  de 
adquirir ou não determinado produto devia-se em grande parte à confiança que o 
adquirente depositava no vendedor. A publicidade refletia o conceito de seriedade e 
honestidade  que  este  desfrutava,  assumindo  verdadeiro  caráter  de  qualidade  da 
mercadoria e conveniência de sua aquisição. (DA SILVA, 1998, p. 8)

 A partir da revolução industrial, passa a ocorrer um distanciamento entre produtor e 

consumidor,  formando-se  o  consumo  de  massa.  Diante  dessa  nova  forma  de  acesso  aos 

produtos,  surgem  os  atacadistas,  que  compram  e  revendem  em  larga  escala.  Assim,  o 

consumidor passou a deixar de ter contato direto com o produtor.



O  produtor,  por  sua  vez,  perdeu  o  controle  sobre  os  bens  que  produz,  pois  a 
distribuição,  comercialização  e  propaganda  ficam  a  cargo  dos  importadores, 
comerciantes e publicitários. O controle de qualidade do produtor fica, com isso, 
limitado ao término da fase do processo produtivo que a ele compete (LEITE, 2002, 
p. 26).

Diante do distanciamento criado entre quem produz e quem consome, é mister fazer 

uma  indagação:  a  quem o  consumidor  poderá  recorrer  quando  o  produto  apresenta  algo 

diferente  daquilo  que foi  proposto? O surgimento  de normas  criadas  para regulamentar  a 

relação  de  compra,  representado  aqui  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  procura 

estabelecer aquilo que cabe a cada uma das partes em detrimento da coexistência entre as 

mesmas. Pode-se entender, assim, o porquê da necessidade do direito intervir na esfera da 

relação  do  consumo,  estabelecendo  os  direitos  e  deveres  dos  envolvidos  na  relação  de 

consumerista.

Na relação de consumo, sobretudo no consumo em larga escala, o consumidor tende 
a ser a parte mais vulnerável — o que não significa ser ele economicamente mais 
fraco, ou hipossuficiente. O consumidor pode até ser mais rico do que o fornecedor, 
porém,  ao  participar  de  uma  relação  de  consumo,  ele  está  em  situação  de 
desvantagem. Pela própria natureza dessa relação, o fornecedor ocupa nela posição 
estrategicamente dominante (LEITE, 2002, p. 26). 

Vale  ressaltar  a  diferença  entre  vulnerabilidade  e  hipossuficiência,  segundo 

Benjamin (2008) “vulneráveis  são todos os consumidores,  ou seja,  não são divididos  em 

categorias,  já o segundo refere-se a alguns tipos  de consumidores  como índios,  crianças, 

idosos, doentes. Esta distinção torna-se válida no instante em que os termos são utilizados 

muitas vezes como sinônimos.

O Código de Defesa do Consumidor, como já exposto, tem uma preocupação formal 

com a publicidade, isto porque não poderia esquecer de um fenômeno de tamanho impacto na 

vida da pessoas. Porém, não traz um conceito explícito de publicidade, fazendo com que sua 

conceituação não seja limitada, o que acaba sendo um ponto positivo, já que a publicidade 

possui conceitos abrangentes no Brasil, por exemplo:

A publicidade  de que  trata  o  CDC não  deve  ser  confundida  com a  publicidade 
obrigatória  em  certos  negócios  jurídicos,  no  sentido  correspondente  à  ação  de 
registrar,  de  tornar  público,  e,  por  conseguinte,  oponível  erga  omnes  .  O  CDC 
preocupa-se com a publicidade divulgadora de fatos, serviços, idéias ou produtos de 



interesse dos fornecedores, repercutindo, assim, no âmbito econômico-social. (DA 
SILVA, 1998, p. 5)

Portanto,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  atua,  na  questão  da  publicidade, 

protegendo  aquele  que  está  exposto  aos  anúncios  dos  meios  de  comunicação,  tentando 

controlar as ações da publicidade, através de limites mínimos de conduta baseados sempre na 

Constituição de 1988 e naquilo que ela preceitua: a livre iniciativa. 

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  cita  que  a  publicidade  pode  ser  do  tipo 

enganosa, onde a sua veiculação induzirá ao erro do consumidor.  Pelegrini (1999, p. 267) 

descreve estes fatos no trecho a seguir:

A publicidade enganosa está exemplificada no art. 37 do CDC e é aquela que, através 
da sua veiculação, pode induzir o consumidor em erro. Pode ser por omissão, quando 
o  anunciante  omite  dados  relevantes  sobre  o  que  está  sendo  anunciado  e,  se  o 
consumidor soubesse esse dado, não compraria o produto ou serviço ou pagaria um 
preço  inferior  por  ele.  A publicidade  enganosa  por comissão é  aquela  no qual  o 
fornecedor afirma algo que não é, ou seja, atribui mais qualidades ao produto ou ao 
serviço do que ele realmente possui. 

Como já visto, o elemento principal da publicidade enganosa será a sua capacidade de 

induzir ao erro o consumidor a respeito de qualquer dado do produto ou serviço objeto da 

publicidade.

Este erro pode ser caracterizado como a falsa representação da realidade. É o juízo 

falso,  enganoso,  equivocado,  incorreto que se faz de alguém ou de alguma coisa.  Logo, é 

evidente  que a  publicidade  em questão mostra  a  falsa  realidade  de alguém que bebe uma 

cerveja adentrar a um mundo perfeito e cheio de mulheres sozinhas e disponíveis.

Já a publicidade abusiva encontra-se descrita no art. 37 §2º do CDC e é considerada 

como tal a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, explore o 

medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 

desrespeite valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma  prejudicial  ou  perigosa  à  sua  saúde  ou  segurança.  Desta  forma,  Benjamin  Apud 

(Cavalieri, 2008, p.121):

pode-se afirmar que abusivo é tudo aquilo que, contrariando o sistema valorativo da 
constituição e das leis, não seja enganoso. Leva em conta, nomeadamente, os valores 
constitucionais básicos da vida republicana. Entre eles, estão os valores da dignidade 
da pessoa humana, do trabalho, do pluralismo político, da solidariedade, do repúdio à 



violência e a qualquer privacidade, honra e imagem das pessoas, da valorização da 
família, da proteção ampla à criança, ao adolescente e ao idoso, da tutela energética 
da saúde, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural. 

Neste tipo de publicidade ocorre um desrespeito aos valores sociais,  demonstrado 

principalmente na publicidade de cerveja, através do abuso da mulher, tratando-a de forma 

desrespeitosa  em diversos  momentos.  Vale  lembrar  ainda  do  risco  à  saúde  que  a  bebida 

alcoólica  exerce  sobre  as  pessoas  produzindo  inclusive  uma  lei  constitucional  que  visa 

proteger o cidadão deste tipo de anúncio: “os meios legais que garantam à pessoa e à família a 

possibilidade  de  se  defenderem [...] da  propaganda  de  produtos,  práticas  e  serviços  que 

possam ser nocivos à saúde e o meio ambiente” (art. 220 §3º inciso II).     

Porém, se há um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, isto ocorre, pelo 

fato de haver um público que aceite este tipo de publicidade e mais do que isso, que se tenha 

um grande lucro na vendagem de produtos através das estratégias adotadas. Estas estratégias 

são estudadas através do estudo  do comportamento do consumidor, que objetiva conseguir 

agradar o maior número de consumidores e que este fato reverta em números positivos as 

empresas.

2.5 Comportamento do consumidor

Conhecer a maneira de pensar e agir do consumidor é uma grande ferramenta para a 

elaboração de campanhas publicitárias, pois quanto maior for esse conhecimento, maior será 

a  possibilidade  de  se  atingir  e  satisfazer  o  público  alvo  da  campanha.  Segundo Mowen 

(2003, p. 4) estudar o comportamento do consumidor é necessário para: 

Compreender os consumidores e o processo de consumo proporciona uma série de 
benefícios. Entre esses benefícios estão o auxílio aos gerentes em suas tomadas de 
decisão,  o  fornecimento  de  uma  base  de  conhecimento  a  partir  da  qual  os 
pesquisadores  de  marketing  podem  analisar  os  consumidores,  o  apoio  aos 
legisladores e controladores na criação de leis e regulamentos referentes a compra 
e a venda de mercadorias e serviços.

Por tal motivo, o  marketing se vale desta ferramenta para estabelecer parâmetros 

para a  análise  do consumidor,  visando compreender  de  que forma o planejamento  pode 

captar as leis que regem a vida do consumidor. 



Para  isso,  deve-se  entender  que  existe  um processo  pelo  qual  o  consumidor  é 

exposto.  Inicialmente,  ocorre  o  chamado  processamento  de  informação,  que,  segundo 

Mowen (2003,  p.  43),  “é a  situação  por  meio  da qual  os consumidores  são expostos às 

informações,  prestam  atenção  nelas,  as  compreendem,  as  posicionam  na  memória  e  as 

armazenam para usar mais tarde”; após, obtém-se um processo chamado envolvimento do 

consumidor, onde “há importância recebida ou o interesse da pessoa em relação à aquisição, 

ao consumo e à disposição de uma mercadoria serviço ou idéia”. 

Desta forma, o publicitário enfrenta o primeiro obstáculo, qual seja, fazer com que 

os  consumidores  tenham  este  envolvimento  e  captem/memorizem  tal  produto  e  serviço 

exibido na publicidade. Com isso, pode-se entender o dilema de anunciantes que investem 

milhões em campanhas e não conseguem o objetivo pretendido. Neste momento, utilizam-se 

de  todos  os  meios  que  estão  a  seu  alcance   para  evitar  o  decréscimo  financeiro  pelo 

investimento.

Conforme  Nascimento  (2006),  a  publicidade  se  utiliza  da  ilusão  estimulada  pela 

própria publicidade  ao fazer com que  os seres humanos se achem especiais quando adquirem 

o   produto,  tendo  sensação  de  aceitação  da  sociedade,  caso  contrário  estarão  excluídos. 

Contudo, não é apenas este motivo que faz com que o sujeito adquira o produto. Segundo 

Baudrillard, (apud NASCIMENTO, 2000), diz que:

A  publicidade  desenvolve  uma  cobrança  no  indivíduo  onde  esse  se  sente  na 
obrigação de retribuir o suposto benefício. Na medida em que tem a possibilidade de 
ver  os seus  desejos  consumistas satisfeitos,  o ser  compromete-se em restituir  de 
alguma  forma  a  imaginada  regalia  que  recebeu.  Essa  restituição  será  feita 
consumindo.

Assim, aquele que bebe uma cerveja, claro que falsamente, conhece mais “amigos”, 

“mulheres”,  “prazeres”  entre  outros  “benefícios”  nunca  apresentados  a  esse consumidor. 

Dessa forma, este indivíduo vê-se como devedor daquilo que lhe foi proporcionado, fazendo 

com que ocorra uma necessidade devolver os prazeres proporcionados pela cerveja.

Dentre  as  estratégias  mais  utilizadas  na  publicidade  de  cerveja,  salienta-se  a 

utilização de uma porta-voz atraente, uma vez que a maioria dos consumidores é do sexo 

masculino,  bem como a utilização de modelos ou pessoas famosas com atributos físicos, 

capazes de persuadir o publico. Esta é uma forma de atuação, desejando causar a chamada 

motivação no consumidor que segundo Solomon (2002, p. 95): 



Refere-se aos processos que fazem com que as pessoas se comportem do jeito que 
se  comportam.  Ocorre  quando  uma  necessidade  é  despertada  e  o  consumidor 
deseja satisfazê-la. Uma vez que uma necessidade é ativada, um estado de tensão 
impulsiona o consumidor a tentar reduzir ou eliminar a necessidade.  

Portanto,  a  publicidade  se  aproveita  disto  para  estimular  as  “necessidades”  e 

consequentemente vender os produtos/serviços anunciados. Aquele que motiva, que envia a 

mensagem,  na  comunicação  chama-se  de  fonte,  na  qual  possui  a  missão  de  enviar 

determinado significado. Essa fonte pode ser caracterizada como “a pessoa ou o personagem 

que transmite uma mensagem” (MOWEN, 2003, p. 167), que deve possuir características de 

credibilidade, atratividade física, a simpatia e a relevância. É por esse motivo que algumas 

peças  publicitárias  se  utilizam de celebridades,  pois  dependendo da sua imagem,  podem 

enquadrar de maneira correta no conceito da publicidade.

Outra forma de motivação do consumidor é através do trabalho da cultura popular, 

isto é, o apelo das massas, cultura esta possui características específicas, segundo Mowen 

(2003, p.308):

1.    Penetra nas experiências e valores de uma parte significativa da população
2. Não requer nenhum conhecimento especial para que seja compreendida
3. É produzida de modo que um grande número de pessoas tenha fácil acesso a 

ela
4. Influencia  com  maior  frequência  comportamentos  que  não  estejam 

relacionados ao trabalho ou ao sono.

Assim,  pode-se notar  de forma direta  a correlação da cerveja  com o foco nesta 

cultura, o que pode ser visto faticamente através do carnaval, música, mulher bonita entre 

outros atributos que facilitam a penetração nas grandes massas.

No entanto, a utilização exagerada dessa estratégia acaba muitas vezes por produzir 

peças publicitárias de mau gosto, descontextualizadas que objetivam apenas a exposição do 

corpo feminino, incentivando o preconceito.

 2.6 Cerveja e Brasil

O Brasil é o quarto maior fabricante de cerveja no mundo, chegando a produzir 

cerca de 8,7 bilhões de litros por ano. De acordo com as informações do Sindicato Nacional 



da Indústria da Cerveja (Sindicerv)2, as companhias produtoras da bebida faturaram, somente 

no ano de 2005, aproximadamente R$ 19,1 bilhões.  No mercado de cerveja, o Brasil  só 

perde, em volume, para os Estados Unidos (23,6 bilhões de litros/ano), China (15,4 bilhões 

de litros/ano) e Alemanha (11,7bilhões de litros/ano).

Segundo a Ambev3, a cerveja chegou no Brasil através da família real portuguesa em 

1808. Nessa época, era um produto fora do alcance de populares, isto porque, não havendo 

produção no país, as marcas eram todas importadas, tendo um alto custo no consumo. Feliz 

(2007, p.1) relata que:

“Em 27 de outubro de 1836, o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro noticiou a 
fabricação de cerveja no Brasil. No ano de 1885, nasce no bairro da Água Branca, 
em São Paulo, a Antarctica Paulista. A empresa passou a produzir cerveja depois de 
uma fase dedicada à fabricação de gelo e produtos alimentícios.”

Por volta de 1900, segundo Jordão (2005, p.1)  já se vislumbrava a publicidade da 

cerveja, da marca “Cascatinha”. Não diferente do que ocorre hoje, as mulheres já habitavam 

as campanhas publicitárias de cerveja – evidentemente que protegidas por mais vestimenta, 

até porque a época não permitia algo mais provocante. Observe-se, a seguir, que a imagem é 

constituída  por  oito  mulheres,  correspondendo  cada  uma  a  uma  letra  da  palavra,  e  duas 

correspondente às letras “nh” e “ti”. 

                                                           (Jordão, 2005, p.49)

2     Sindicerv(http://www.sindicerv.com.br) atua em favor dos interesses de seus associados em diversas áreas de 
interesse  institucional,  com  ênfase  no  encaminhamento  de  propostas  aos  governos  federal  e  estaduais,  que 
estabeleçam um novo modelo tributário para o país - mais justo e que permita a criação de um maior número de 
postos de trabalho e a ampliação do mercado.

3 A AmBev é a maior indústria privada de bens de consumo do Brasil e a maior cervejaria da América Latina. A 
Companhia foi criada em 1º de julho de 1999, com a associação das cervejarias Brahma e Antarctica 



Segundo a Associação Brasileira dos Profissionais em Cerveja e Malte (Cobracen), 

a indústria cervejeira do Brasil é uma das maiores investidoras em mídias. E nesse sentido, 

em quase todas as marcas, a utilização do corpo da mulher é saliente, causando a indignação 

de muitos setores feministas.

Não  se  sabe  ao  certo  quando  iniciou  a  relação  cerveja-mulher,  porém existem 

registros  que  citam   um  cartaz  publicitário  da  Antarctica,  do  ano  de  1891,  em  que  a 

representação típica se faz presente: a cerveja e a loura em poucos trajes já era encontrada. 

Tal associação é comum até os dias de hoje e na publicidade de países da Europa, Ásia e 

América (FELIZ, 2007, p.1). 

Conforme  já  explicitado,  o  presente  trabalho  não  tem por  objetivo  a  afirmação 

indiscriminada  que  a  utilização  do  corpo  feminino  em publicidade  denota  uma  conduta 

ilícita, mas sim apenas auxiliar na delimitação dos contornos que separam a lícita utilização 

das ferramentas publicitárias e a abusividade. Para isso, passa-se a analisar a utilização dos 

símbolos na linguagem publicitária.

2.7 A publicidade, o simbólico e a utilização de revistas

O termo semiótica  vem da raiz  grega  semeion, que quer dizer  signo."  Semiótica 

portanto, é ciência dos signos, é a ciência de toda e qualquer linguagem." (p.7). " A semiótica 

é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem 

por objetivo exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de 

significação e de sentido (SANTAELLA, 1983, p.13).

A  publicidade  usa  do  simbolismo  para  representar  as  necessidades,  desejos  e 

vontades.  São  sentimentos  que  representam  a  vontade  preexistente  do  indivíduo  e  são 

utilizados  em anúncios  no  objetivo  de  alcançar  os  anseios  do  mundo  capitalista:  vender 

marcas, produtos e serviços.  

As publicidades se utilizam muito bem desses meios, principalmente em anúncios de 

cerveja.  Segundo  Bassat  (2001),  a  publicidade  mostra  um  mundo  simbólico,  onde  as 

facilidades e alegrias são mostradas em um modelo falso de felicidade. Desta forma, mostra-



se uma “realidade” formada por mulheres com curvas sinuosas e atributos físicos incomuns, 

criando sempre uma imagem ideal para o consumidor alvo de determinada campanha; no caso 

o público masculino.

Com isso, a mulher é focada como um objeto que só esta inserido na sociedade se 

tiver tais características impostas. De acordo com o que dispõe o artigo escrito no livro  A 

Representação do Feminino, de Garboggini, “a mulher só obterá sucesso profissional se for 

bonita e perfeita, de acordo com os padrões estabelecidos pela mídia” (2003, p. 144). Isso 

mostra  que,  caso  a  mulher  não  se  enquadre  no  padrão  estipulado,  terá  um  decréscimo 

profissional e social muito grande. 

Para  Nascimento  (apud BAUDRILLAD 2000),  na  publicidade,  o  que  desperta  o 

desejo do consumo não é a mercadoria por si, mas a carga simbólica que ela representa. Quem 

vai adquirir  um produto não está preocupado, muitas  vezes,  com os seus efeitos práticos, 

reais, e sim, com as sensações de gratificação que esse possa lhe proporcionar.

Pode-se notar que a publicidade utiliza-se da semiótica para orientar a forma de agir 

das pessoas e para cativar o público, tornando-o mais vulnerável. Assim, torna-se muito mais 

fácil  a entrada do produto na casa do público-alvo.  A utilização  desses signos é vista  na 

publicidade cerveja com a utilização dos corpos humanos.

Seja como for, após a criação de uma peça publicitária, há necessidade de  um lugar 

para  transmitir  a  mensagem desejada  ao  receptor,  no  caso,  o  consumidor.  É  através  dos 

veículos de comunicação que se pode alcançar este objetivo. Assim, o receptor deverá receber 

a mensagem na qual a publicidade pretende atingir.  Rafael Sampaio (1995, p. 73) ensina, no 

seu livro Propaganda de A a Z, que: “Veículo de propaganda é qualquer meio de comunicação 

que  leve  uma  mensagem  publicitária  do  anunciante  aos  consumidores,  seja  um  simples 

boletim de associação de amigos de bairro até uma rede nacional de televisão”.

Existem mídias que são utilizadas comumente pela publicidade. Dentre elas pode-se 

destacar duas: a primeira chamada de mídia eletrônica, que engloba a televisão, cinema, rádio 

entre outras;  a segunda, chamada mídia impressa, em que se incluem revistas, listas, jornais, 

malas-diretas.



O publicitário deve se ater às características específicas de cada tipo de mídia para 

que possa traçar um planejamento e, por esse caminho, saber em qual deles investir. Assim, 

cabe  mencionar  Jordão  (2005,  p.  62)  quando  qualifica  e  diferencia  os  dois  tipos  mais 

utilizados de mídia:

A mídia eletrônica trabalha com vários sentidos: audição, no caso do rádio; tato, 
audição, paladar e visão na televisão, no cinema; no teatro, e é uma das mídias mais 
recomendadas, pelo fato de ter uma cobertura ampla de consumidores. Já a mídia 
impressa fundamentalmente trabalha com o sentido da visão, acionada por imagens, 
como  fotos  ilustradas,  formas  e  por  textos.  É  uma  mídia  mais  direcionada, 
específica, sendo muito indicada quando é preciso apresentar longos argumentos de 
venda. Através desses veículos são preparados anúncios repletos de sensualidade e 
erotismo.

A  revista,  integrante  do  objeto  da  presente  pesquisa,  tem  como  característica 

principal  a  segmentação  do  seu  consumidor.  Isto  porque  existem  diversas  temáticas 

abordadas, em decorrência das variadas parcelas da população. Desta forma, a revista tem 

uma característica de ser seletiva, pois as pessoas compram-na de acordo com temas que mais 

lhe interessam.  Exemplo  disso é  a revista  “Quatro Rodas”,  que tem como tema principal 

carros. Assim o consumidor que se interessa pelo tema, compra-a.

Outra característica importante da mídia em revistas é que seus anúncios possuem 

um grande número de leitores, já que não é apenas uma única pessoa que a lê. Conforme 

Jordão (2005, p. 69),

Os  anúncios  contidos  nas  revistas  têm  um  direcionamento  preciso  para  cada 
segmento de consumidor, tratando de assuntos específicos, possibilidade do uso de 
cores e detalhes. Dificilmente uma revista é lida por apenas uma pessoa e por outro 
lado é comum o mesmo leitor folhear e ler a revista mais de uma vez. Por isso a 
audiência dos anúncios é muito grande na mídia impressa.

Expostas tais  características  da revista,  destaca-se ainda que este veículo também 

utiliza-se da sexualidade para que se alcance a vendagem esperada, como ocorre no veículo 

televisão. Mesmo porque, assim como a televisão vive da audiência para a venda de espaços 

comerciais, a revista da mesma forma necessita de altos números de vendagens.

A Revista Veja, objeto desta pesquisa, trata-se de uma revista semanal,  publicada 

pela editora Abril.  Foi criada pelos jornalistas Victor Civita e Mino Carta,  e sua primeira 



edição surgiu em 1968. Com uma tiragem superior a um milhão de exemplares, a Veja é a 

maior revista de circulação no Brasil e a quarta maior revista semanal do mundo, superada 

apenas pelas americanas Time, Newsweek e U.S. News&World Report.( Veja on-line, 2009)

A revista aborda temas a respeito do cotidiano da sociedade brasileira e, por vezes, 

mundial, como política,  economia,  cultura, comportamento  e  guerras, bem como conflitos e 

negociações  diplomáticas.  Seus  textos  são elaborados  em sua maior  parte  por  jornalistas, 

porém, nem todas as seções são assinadas. Trata, também, temas como tecnologia, ecologia e 

religião com certa regularidade. Possui seções fixas sobre cinema, literatura , música e guias 

práticos sobre assuntos diversos. A revista é entregue aos seus assinantes aos sábados e nas 

bancas aos domingos, mas traz a data das quartas-feiras. 

Apresenta como perfil de leitor 62% tem entre 20 e 49 anos, 47% homens, mulheres 

com 53%. Possui na Classe A 34%, classe B com 39% e classe C com 20%  (MARPLAN, 

2007).  

A escolha de tal mídia para objeto de análise se deu especialmente tendo em vista as 

características da Revista Veja, que tem por objetivo alcançar uma camada diferenciada da 

população. Isso porque a se considerar que o fornecedor/anunciante escolhe as mídias em 

que  irá  veicular  sua  publicidade  tendo  em  vista  as  características  do  público-alvo,  a 

existência de anúncios abusivos envolvendo o presente problema de pesquisa em tal revista 

invoca a necessidade de uma atenção especial às características da sociedade brasileira atual. 

3. METODOLOGIA

  Gil (2002) apresenta a pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem 

como  objetivo  proporcionar  respostas  aos  problemas  propostos.  Afirma  que  a  mesma  é 

requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder a um problema ou 

então, quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa 

ser adequadamente relacionada ao problema.
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Primeiramente,  será  feito  um  levantamento  bibliográfico  sobre  o  conceito  de 

publicidade  e  de  propaganda,  sobre  a  exploração  da  mulher  na  publicidade,  sobre  o 

comportamento do consumidor e sobre a ética na publicidade. 

Este levantamento bibliográfico pode ser entendido com um estudo exploratório, 
posto que tem finalidade  de proporcionar  a  familiaridade  do aluno com área  de 
estudo no qual está interessado, bem como sua delimitação.  Essa familiaridade é 
essencial para que o problema seja formulado de maneira clara e precisa. (GIL,2002, 
p.61).

Para  o presente  trabalho,  será  feita  uma pesquisa  exploratória,  descritiva,  com o 

intuito  de  realizar  um  levantamento  de  informações  junto  à  revista  Veja,  no  período 

compreendido entre dezembro de 2006 a dezembro de 2008, através de um corte para que se 

consiga delimitar o estudo e que possa contribuir para os objetivos propostos.

Assim, será feita uma investigação no campo da pesquisa descritiva, além de analisar 

a relação entre os fenômenos. Com isso, busca-se realizar uma análise de caráter qualitativo 

baseada  na  descrição  e  interpretação  de  dados.  Segundo  Gil,  (1994,  p.45),  a  pesquisa 

descritiva

tem  como  objetivo  primordial  a  descrição  das  características  de  determinada 
população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis.  Algumas 
pesquisas  vão  além  da  simples  identificação  da  existência  de  relações  entre  as 
variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação.

As ciências sociais têm se utilizado muito de métodos quantitativos para explicar e 

descrever fenômenos, caracterizando as pesquisas nesta área, mas hoje já se nota uma grande 

utilização de métodos qualitativos, assim podendo-se descrever como a tentativa de reduzir a 

distância entre indicador e indicado, entre a teoria e dados, entre contexto e ação (GIL, 2002, 

p.68).

Logo após, foi feita a análise e a interpretação dos resultados para que se possam 

verificar  as  estratégias  de  persuasão  utilizadas  nos  mesmos,  buscando  analisar, 

principalmente, as estratégias apelativas no que dizem respeito ao uso da figura feminina em 

tais peças publicitárias. Segundo Gil (1994), a análise tem como objetivo organizar e sumariar 

os dados. Já a interpretação objetiva dar sentido as informações colhidas.  



4.ANÁLISE DE ANÚNCIOS

Seguindo a proposta deste trabalho, a partir de agora será feita a análise de anúncios 

sob  a  ótica  do  estudado  no  presente  trabalho.  Todos  anúncios,  conforme  explicitado  na 

metodologia, fazem parte da Revista Veja e são referentes à mulher e a possível infração da lei 

consumerista.

4.1. Cerveja Sol, “Nem forte nem fraca, no ponto”

      Figura 1

                                                         



 (Fonte: Revista Veja edição 1994)

O anúncio  acima   foi  veiculado  na  revista  Veja,  edição  1994,  ano  40,  de  7  de 

fevereiro de 2007 da  Cerveja Sol com o tema “nem forte, nem fraca, no ponto”. Apresenta-se 

em 4 páginas da referida revista e foi criado pela agência Fischer America.

A primeira página deste anúncio exibe uma mulher com alto grau de musculatura, 

semelhante  a  uma  competidora  de  fisiculturismo.  Mostra-se  um  corpo  um  tanto 

masculinizado,  distante  do  ideal  de  beleza  preconizado  pela  mídia,  ou  seja,  mulher  com 

curvas, mas que mantenha sua feminilidade.  Juntamente com este fato, ocorre um paralelo 

entre a característica da mulher em questão e a garrafa de cerveja, visto que no rótulo da 

mesma está escrito “cerveja forte”, explicitando a própria característica da mulher do anúncio. 

No alto da página esta escrito "sua cerveja não pode ser forte" em cor amarela contornada por 

vermelho. O anúncio é mostrado em uma mistura de amarelo e dourado aproximando da cor 

da cerveja. Além disso, o céu atrás apresenta nuvens, e uma montanha. 

Na segunda página mostra-se uma mulher  “magra”,  desprovida de seios, coxas e 

nádegas em maior tamanho, ou seja, distante do padrão de beleza idealizado pela mídia. A 

modelo  ainda  apresenta  uma postura  corcunda  e  triste.  Nesta  página  ocorre  o  mesmo da 

anterior, um paralelo da mulher com a cerveja, no momento em que esta segura uma garrafa 

de cerveja escrita "cerveja fraca" e na parte superior "nem pode ser fraca". Além disso, no 

fundo apresenta nuvens nubladas, e uma montanha.



Na terceira página, o anúncio apresenta uma figura feminina que segue o padrão das 

campanhas de cerveja, as quais usualmente utilizam mulheres tidas como belas, atraentes e 

que possuem corpos exuberantes.  De forma geral,  a  fisionomia  está  bem próxima ao das 

mulheres  que posam para revistas masculinas  e representam uma beleza fora dos padrões 

estéticos normais.  A beleza exibida não pode ser considerada real, sendo isso sim um produto 

da tecnologia empregada no tratamento das imagens exibidas. Além disso, a mulher desta 

página está segurando na mão uma garrafa de cerveja Sol com gelo ao seu redor, mostrando 

que tanto a  mulher  como a cerveja  estão no ponto,  ao contrário  das  outras  duas páginas 

anteriores, as quais mostram uma cerveja ou muito forte ou muito fraca. No fundo da imagem, 

visualiza-se céu limpo, um mar e um sol brilhante. 

Na quarta página, tem-se a continuação da página três com o mar céu, com o texto 

"tem que ser no ponto". Abaixo o texto "vamo aí que o verão já começou" com a marca da 

cerveja Sol.

Neste  anúncio,  percebe-se  uma  clara  demonstração  do  estudado  no  item 

comportamento do consumidor, que cita a utilização de mulheres não famosas, ou comuns, 

para que se tente transferir ao público masculino a possibilidade de alcançabilidade. Assim, 

aquele que vislumbra o anúncio acredita ser capaz de alcançar a mulher. Nota-se, também, 

que após adquirir fama, as mulheres que participam de tais anúncios são retiradas para colocar 

outra anônima. 

Evidente que o alcance proposto ocorre somente, na ideia vendida, se o consumidor 

beber uma cerveja Sol. Através daquilo que o anúncio quer passar aos consumidores, aquele 

que beber cerveja Sol,  estará automaticamente em um ambiente  de praia,  com uma visão 

paradisíaca e cercado de mulheres lindas.

Já aquele que não beber a referida cerveja, estará ingerindo uma cerveja ou muito 

forte ou muito fraca e juntamente estará com uma mulher com alto grau de musculatura ou 

mesmo uma mulher extremamente magra. Desta forma, se faz neste anúncio uma publicidade 

abusiva, com comparações e discriminações, já que mostra claramente que a mulher só tem 

valor quando atinge determinado padrão de beleza e/ou está disponível. Em sentido inverso, 

quando não se está a consumir tal cerveja, a atuação do indivíduo estará fora do ponto e dos 

padrões estéticos impostos.

Ao analisar o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da 

não-abusividade da publicidade que está inserido no § 2º do art. 37 de tal diploma legal, tem-

se que a publicidade acima pode ser considerada abusiva. Isto porque esta publicidade incita a 



descriminação  de  qualquer  natureza,  já  que  exclui  a  mulher  que  possui  corpo  com 

musculatura demasiada e também a mulher magra. Isto é, estas mulheres não estão “no ponto” 

seriam excluídas por não se enquadrar neste padrão de beleza. 

4. Cerveja Sol, “A cerveja no ponto”

                       

          Figura 2

                           (Fonte: Revista Veja, edição 2023)

O anúncio acima se encontra na Revista Veja edição 2023, ano 40, de 29 de agosto 

de 2007, na contracapa da revista. O anúncio é da cerveja Sol com o tema "cerveja no ponto". 

Está apresentada em forma de paisagem com a página dividida em dois: de um lado uma 

fotografia e de outro lado um texto. Foi criado pela Fischer America.

A metade da página que apresenta foto mostra uma imagem desfocada de um boteco 

tradicional  com  prateleiras  de  bebidas  e  um  balcão.  Nele  estão  encostados  um  homem 

conversando, segurando uma cerveja Sol na mão e duas mulheres  com uma qualidade de 

beleza enquadrada no ideal de beleza preconizada pela mídia, mostrando-se encantadas com o 

homem,  e  elas  segurando  também  uma  cerveja  "Sol".  Elas  usam  roupas  insinuantes  e 

provocativas. 

Na outra metade da página em cor amarelo com desenho xadrez na cor mostarda a 

frase:  “sabe o que significa  quando você  chama duas  amigas  para dividir  uma  sol?  Três 



pontos” em letra marrom. No canto esquerdo a garrafa Sol, um copo cheio de cerveja e um 

tampa da cerveja imitando um sol, com o tema da campanha “A cerveja no ponto”.

Assim, esta publicidade, igualmente infringe o princípio da não abusividade previsto 

no § 2º do art. 37,do CDC , já que aquele que visualiza o anúncio, acredita que ao beber a 

cerveja se encontrará na mesma situação do rapaz do anúncio, ou seja, ao beber estará diante 

de duas mulheres encantadoras e que este fato fará com que o homem tenha grandes méritos. 

Isto, pelo fato de que o homem não ganhará apenas 1 ponto mas sim 3 pontos 

Estes 3 pontos podem ser encarado tanto com relação a quantidade de pontos, já que 

3 pontos é muito melhor que um ou também os três pontos como uma reticencias deixando ao 

consumidor encarar este fato da maneira que mais lhe convir.  Mais do que isso, o anúncio 

traz a falsa realidade de alegria e conquista,  esquecendo das tristezas que a bebida causa, 

juntamente com a sua dependência. 

Este  anúncio está ligado ao estudado no capítulo  referente  ao comportamento do 

consumidor,  no instante em que a publicidade se utiliza da ilusão estimulada pela própria 

publicidade  ao  fazer  com que  os  seres  humanos  se  achem especiais  quando adquirem o 

produto, criando sensação de aceitação da sociedade – caso contrário estarão excluídos. Desta 

forma, o público masculino ao observar esta foto, acredita que através da cerveja, poderia 

encantar as mulheres, conquistá-las apenas consumindo o produto. 

Desta forma,  a publicidade  de cerveja utiliza-se de uma “realidade”  formada por 

mulheres  com curvas  sinuosas e  atributos  físicos  incomuns,  criando sempre  uma imagem 

ideal para o consumidor alvo de determinada campanha, no caso o público masculino. Este 

público fica em constante costume da presença de belas mulheres que naturalmente não estão 

inseridas no mundo real, ocorrendo uma grande frustração que acaba sendo resolvida com a 

bebida.

Além disso, no Anexo “P” do Código de Auto Regulamentação Publicitário, na parte 

que cita princípio do consumo com responsabilidade social, na sua parte “c”,  tem-se que “os 

anúncios não se utilizarão de imagens, linguagem ou idéias que sugiram ser o consumo do 

produto sinal de maturidade ou que contribua para o êxito profissional, social ou sexual”.

Contrariando tal  principio,  o  anúncio  mostra  que  aquele  que  bebe  a  cerveja  Sol 

consegue sair com duas mulheres e que estas mulheres além de tudo se sentem atraídas por 

ele. Finalmente, é preciso analisar que as mulheres utilizadas no anúncio são mulheres não 

famosas, oferencendo-se novamente a falsa percepção de alcançabilidade.



4.3 Cerveja Sol” O pega leve ta pegando”      

                                   Figura 3

(Revista Veja, Edição 2092)

 O anúncio é da revista Veja, edição 2092, ano 41, de 25 de dezembro de 2008, no 

interior da revista página 50, da cerveja Nova Schin de tema “o pega leve ta pegando”. O 

referido foi criado pela agência de Publicidade Y&R. 

 Neste anúncio, mostra-se um clima de festa, reunindo pessoas felizes na praia e em 

um bar de ambiente agradável. Exibe homens e mulheres jovens, bonitos, sensuais, alegres e 

realizados. O anúncio mostra pessoas sentadas e em pé. O casal sentado que aparece em um 

plano  mais  próximo,  está  brindando  uma  cerveja  Nova  Schin  e  no  brinde  aparece  uma 

imagem da cerveja como se fosse uma áurea e escrito acima “pega no toque”, o outro casal se 

encontra de pé abraçado e a frase escrita “pega no abraço”, outro casal de pé abraçado e quase 

se  beijando com a  frase escrita  “pega  no beijo”,  ao lado  deste  casal  esta  uma loira  com 



atributos físicos reverenciado pelo público masculino com a frase “eu pegava fácil”. Nota-se 

que o anúncio tem uma sequência que termina na mulher sozinha, dando a ilusão de que não 

estando em nenhum dos quadros existe sempre existe uma mulher disponível.

Vale lembrar  que o anúncio traz imagens de pessoas “lindas”,  corpos esculturais, 

bem vestidas,  e  com uma  grande  alegria  no  olhar,  ou  seja,  um clima  de  muita  alegria, 

descontração  e  amizade.  Logo,  é  evidente  que  a  publicidade  em questão  mostra  a  falsa 

realidade de alguém que bebe uma cerveja adentra um mundo perfeito e cheio de mulheres 

sozinhas e disponíveis.

Desta forma, publicidade em questão mostra um mundo simbólico que se acredita ser 

repleto  de  facilidades,  comodidade  e  bem-estar,  ou  seja,  um  modelo  para  o  alcance  da 

felicidade.  Para  que  isso  ocorra,  é  necessário  mostrar  essa  “realidade”  povoada  por 

personagens satisfeitos, felizes, que vivem ou estão em um ambiente carregado de signos de 

conforto,  êxito  e  sucesso,  refletindo assim uma imagem ideal  para o consumidor  alvo de 

determinada campanha.  Outro fato grotesco diz respeito aos corpos sarados de alguém que 

bebe cerveja, já que a mesma possui alta caloria.

 Vale ressaltar que a atriz que figura como alguém sozinha e disponível apresenta 

uma  aparência  de  alguém com idade  inferior  a  25  anos,  ou  seja,  contraria  a  aquilo  que 

preconiza  o Código de Auto Regulamentação  Publicitário,  o  qual  indica que pessoas que 

figuram em anúncios de cerveja devem possuir aparência de alguém com idade superior a 25 

anos.

O anúncio torna-se abusivo no instante  que coloca a mulher  como um objeto disponível. 

Assim, o anúncio demostra na parte que mostra uma mulher sozinha dizendo “esta eu pegava” 

já  que  a  mulher  se  encontra  em  completa  disponibilidade  para  o  primeiro  que  chegar, 

demonstrando mais uma vez o pensamento do publicitário ao criar um anúncio de cerveja: a 

mulher objeto. 

4.4 Cerveja Sol “Sol shot, gelada do começo ao fim”

              Figura 4



(Revista Veja, edição 2042)

O anúncio é da revista Veja edição 2042, ano 41, de 9 de janeiro de 2008, na contra 

capa. Trata-se de mais uma publicidade da cerveja Sol, na qual o tema “é gelada do começo 

ao fim”. Este anúncio foi criado pela agência Fischer America.

Neste anúncio toda página é formada por uma lâmina de gelo e empedrada nesta 

lâmina existe diversos elementos como a frase em azul “igual a silicone. 250ml é mais do que 

suficiente”.  Abaixo a frase em vermelho Sol  shot gelada do começo ao fim.  “A primeira 

garrafa de cerveja 250ml do Brasil”. Na parte inferior, à direita, uma mão dentro desta lâmina 

de gelo segurando a cerveja Sol shot com um aspecto muito gelada.

Mostra-se nesse anúncio que aquela que tiver um seio de silicone com 250ml está 

dentro dos parâmetros de uma sociedade que exige certas medidas. Ou seja, aquela mulher 

que possuir um seio similar a tal aspecto estará enquadrada na sociedade e aquela que não 

possuir tais características estará excluída da sociedade, já que a mesma preocupa-se apenas 

com o aspecto físico.

Desta forma, este anúncio infringe o principio da não-abusividade da publicidade que 

está inserido no § 2º  do art.  37,  do CDC, já que estimula  um grande preconceito  com a 

mulher, reiterando a grande utilização da mulher como um objeto.Isto  porque a  mulher  mais 

uma vez é colocada em restrições físicas, sendo preciso possuir características dificilmente 

conseguidas  naturalmente,  sendo  impostas  a  fazer  incisões  cirúrgicas  para  que  assim 

aproximem-se ao máximo daquilo buscado nos padrões da sociedade.



Vale  ressaltar  que  este  anúncio  torna-se  mais  discriminatório  no  instante  em que 

muitas mulheres sofrem de doenças que necessitam da retirada de uma mama, tornando estas 

mulheres  mais  prejudicadas  ainda  frente  à  sociedade.  Neste  sentido,  deve  o  publicitário 

compreender os fatos sociais levando em conta que existe um mundo longe destes ideais e que 

desta forma há um desrespeito com uma figura imprescindível: a mulher.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A  publicidade  está  em  constante  evolução,  apresentando  estratégias  e  táticas 

inovadoras com diversas técnicas como a mistura de estilos para atrair uma maior diversidade 

de pessoas. Exemplo disto está no uso do grafite, computação gráfica e da própria internet, 

entre outras  novas técnicas. Mesmo assim, existem determinadas estratégias que parecem 

que nunca se modificam habitando anúncios de jornais, revistas e televisão, como é o caso da 

utilização da mulher na publicidade de cerveja.

Este  fato  pode  ser  comprovado  na  análise  de  anúncios  desenvolvida  neste 

trabalho, onde as mulheres, caso apresentem um corpo que se encaixe aos padrões estéticos 

da sociedade, terão perspectiva e possibilidade de usufruir a “liberdade” que essa condição 

lhe garante. Essa percepção de que as pessoas de melhor fisionomia física alcançam um lugar 

de  destaque  na  sociedade  acaba  colocando  em situação  de  não  aceitação  aqueles  não  se 

enquadrarem em tal conceito.

As publicidades em destaque no presente trabalho parecem desconsiderar o efeito 

que apresentam na atual sociedade de consumo, indicando mulheres com forma perfeitas e 

disponibilidade invariavelmente a aquele que se aproximar. 

A partir disto, mesmo existindo meios de inibir tais anúncios, como o Código de 

Defesa  do  Consumidor,  pode-se  notar  que  a  publicidade  em  questão  infringe  as  leis 

principalmente pelos anúncios serem abusivos. Com efeito,  por tudo aquilo que a mulher 

sofreu durante a sua história,  desde o momento em que seus direitos eram extremamente 

restritos, deveria ser evitado o emprego da mulher em anúncios de cerveja que a coloque em 

situações de desprestígio intelectual e apenas como um objeto à livre disposição masculina.

                Diante deste fato, devem os publicitários repensar as suas estratégias e táticas, já 

que a  mulher  novamente  está  sendo oprimida,  visto  que a  grande  maioria  não consegue 

competir  com mulheres estereotipadas pela  publicidade e acabam sentindo-se diminuídas. 

Assim, o que se tem é a flagrante ofensa do princípio da não abusividade prevista no Código 

de Defesa do Consumidor, em seu § 2º do art. 37, já que a mulher é discriminada por não 

apresentar características compatíveis com as garotas-propaganda.

Contrariando aqueles que dizem que a publicidade é uma fábrica de ilusões, e que 

está é a sua tarefa, ou seja, fantasiar um mundo para que as pessoas adquiram os produtos, 



não  se  pode  esquecer  que  a  ilusão  neste  caso  trata  de  um produto  altamente  vicioso  e 

prejudicial à vida das pessoas, podendo causar dependência, acidentes de trânsito, violência e 

levar até a morte. 

Mesmo assim, de nada adianta proibir a utilização da mulher, retirando a mesma 

de anúncios de cerveja, no instante em que a televisão, jornal e revista expõem a mulher em 

seus programas. Por isso, pode-se entender que a cultura brasileira não consegue excluir o 

emprego da mulher esteriotipada em tudo que se faz no país. Claro que diante do exposto, é 

necessário  esclarecer  que  a  utilização  da  mulher  deve-se  ao  fato  desta  vender  revistas, 

alavancar audiência, vender produtos – mas tal ponto não pode justificar a abusividade.

Finalmente, o que se tem é que a sociedade atual deve relembrar suas lutas históricas e 

diárias  contra  um país  que  ainda  possui  preconceitos  frente  a  aquelas  que  não  possuem 

atributos físicos comparados a modelos e atrizes. Desta forma, a música de Rita Lee e Zelia 

Duncan “Pagu” consegue concatenar a realidade de um país muito preocupado com coisas 

tolas e tão despreocupado com coisas imprescindíveis como a política, cultura, a fome.  

“Não sou atriz modelo, dançarina

Meu buraco é mais em cima

Porque nem!

Toda feiticeira é corcunda

Nem!

Toda brasileira é bunda

Meu peito não é de silicone

Eu sou mais macho

Que muito homem...”
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