
    

 

A (re)apresentação da figura feminina na publicidade da cerveja Skol 
1
 

Mateus de Melo ALBUQUERQUE 
2
 

Soraya Maria Bernardino BARRETO JANUÁRIO 
3
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

 

Resumo 

Através da história, a figura feminina foi reduzida ao corpo e à sensualidade. Componentes 

estes que protagonizaram peças publicitárias, vendendo um estilo de vida que silencia, reduz e 

limita as mulheres. A Skol, enquanto uma poderosa marca de cerveja brasileira reproduziu o 

discurso misógino durante anos. Em 2017, a empresa reposiciona o seu discurso para uma 

perspectiva mais inclusiva e consciente. Diante disso, cabe entender o papel do consumidor 

na mudança que a comunicação da companhia sofreu. 
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1. Introdução 

Historicamente, a figura feminina foi dividida em dois polos de representação: Maria, 

a santa recatada e Madalena, a prostituta (BARRETO JANUÁRIO, 2016). A herança da 

história da arte, na qual as “imagens femininas foram associadas ao desejo, nas artes visuais, 

mesmo quando apenas mostrava partes do seu corpo.” (SCHAUN e SCWARTZ, 2008, p. 3), 

em conjunto com o patriarcalismo ainda predominante na atualidade, produz uma cultura na 

qual a publicidade de produtos alcóolicos, especificamente a de cerveja, usa as “Mulheres 

Madalena”, como figura de desejo do espectador, assim como os nus das pinturas europeias 

(Schaun e Scwartz, 2008), reiterando a compreensão de que a mulher é um objeto disponível 

para apreciação do público. 

Em primeiro lugar, é necessário compreender que “A cerveja por ela mesma não cria 

no imaginário social um poder de venda, é necessário ela está associada a outros valores 

(atribuídos nesse caso à mulher) para se tornar um objeto de desejo e consumo.” (CRUZ, 

2008, p. 8). Tendo isso em mente, é possível interpretar as práticas abusivas das empresas que 

fabricam o produto como peças que utilizam a figura feminina como um canal para venda das 

suas bebidas, já que segundo Rocha (2001) estilos de vida são muito mais consumidos em 
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anúncios do que os objetos ou serviços a que eles se referem. Ao longo dos anos, a 

publicidade sofreu mudanças, como muitas áreas do conhecimento. Em seu início, 

considerando a comercialização egípcia, as tabuletas romanas, ou o século 17 na Europa, “a 

mensagem publicitária ainda não pretendia ser sugestiva e limitava-se a ser informativa” 

(MUNIZ, 2004, p. 2), o que resultava em anúncios restritos e diretos que apontavam as 

especificidades do produto em questão. Com a modernidade, o produto é apenas um álibi 

sobre o qual se cria uma narrativa, ou uma “confusa operação de integração” 

(BAUDRILLARD, 1976, p.192).  

Não são raros os exemplos na publicidade brasileira e mundial de mulheres sendo 

estereotipadas. Nos últimos anos, a Itaipava fez um filme chamado “Vai e Vem”, onde exibia 

o corpo de uma garçonete chamada Vera – Verão – indo e vindo conforme é chamada pelos 

clientes, enquanto ela anda, a câmera foca em partes do seu corpo. “Este é um anúncio em que 

a mulher é matéria, uma matéria-produto, parte do que vem com o imaginário da publicidade 

de cerveja, como se ela própria fizesse parte do que será consumido ao comprar a bebida.” 

(FONSECA, 2015, p. 10). A mesma empresa colocou a atriz segurando duas cervejas em um 

cartaz. Sobre as bebidas estavam os volumes da latinha e garrafa e sobre o seio o valor de 

600ml, a frase diz “Faça sua escolha” como um convite ao consumo. Em outra peça com o 

título “Escolha seu destino” uma série de cidades está desce sobre as costas da modelo 

enquanto ela segura uma lata. Esses cartazes não oferecem ao consumidor opções de bebida 

por sabor, levedura ou fabricação. O imaginário e storytelling publicitário são reduzidos à 

apresentação de um corpo como produto a ser escolhido e consumido. Nessa perspectiva, 

trazendo o olhar para o objeto de pesquisa deste artigo, cabe analisar como a figura feminina 

se tornou o alvo da narrativa publicitária onde existe uma “natureza “catalogadora” e difusora 

de estereótipos ao reproduzir e a reforçar simplificações sociais” (BARRETO JANUÁRIO, 

2016, p. 156), tendo em vista que a dominação masculina vai além de questões de gênero, 

afetando toda estrutura social Bourdieu (2005) e como o consumidor conectado pode mudar 

essas formas de representação.  

 

2. Um corpo sem voz: o passado e a mulher segundo a cerveja Skol 

A objetificação da mulher na publicidade de cervejas faz parte de um discurso que 

coloca a figura feminina como algo que será consumido, assim como o produto, tendo em seu 

corpo um caráter persuasivo (Veríssimo, 2005). A Skol faz parte de uma grande lista de 

empresas que transformou as mulheres em objetos de desejo e consumo construindo 

concepções de feminilidade, à medida que associam comportamentos a um gênero específico 



    

(Cruz, 2008). “A mulher (e por extensão o seu corpo - assim fragmentados) está presente nas 

propagandas para ser “consumida” assim como a cerveja.” (CRUZ, 2008, p. 7). A 

fragmentação comentada por Cruz (2008) fala sobre como repetidamente a mulher é 

representada na publicidade como um corpo sem voz: apenas o corpo, sem poder de fala. Esse 

tipo de ação torna invisível e nega a presença da figura feminina ocupando um lugar de 

protagonismo, já que os corpos sem voz não têm lugar no discurso.  

 

 
Cartaz da Skol que parece fazer alusão ao assédio sexual.  

 

“quando a personagem principal é um homem, os valores dominantes do discurso 

incidem, por um lado, sobre o seu sucesso social e profissional e, por outro, 

evidenciam aspectos relacionados com a  virilidade  ou  com a  noção de  poder; 

se é a mulher que se destaca, a mensagem incide na perfeição das formas 

anatómicas, ou na  sublimação da sua sensualidade e na pureza do seu rosto.” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 1703). 

 

 A imagem acima é o perfeito exemplo para ilustrar a fala de Veríssimo (2005): um 

homem joga futebol na praia – quando a mulher foi mostrada assim? – enquanto a mulher, 

nua, é mostrada correndo enquanto o homem a persegue. Além de parecer fazer apologia ao 

assédio sexual, a peça se compara à fala de Cruz (2008) quando a autora comenta que a 

cerveja em si não é capaz de atrair a atenção do consumidor e, por isso, precisa de alguma 

associação com outros valores, nesse caso, a figura feminina. “a  redução  do corpo da 

mulher  a  “objecto”  é  um modo  de  eliminação simbólica  da  própria mulher  na  

publicidade” (VERÍSSIMO, 2005, p. 1715) 

 “Depreendemos que a presença da mulher na publicidade tem vindo regularmente 

a evidenciar o seu estatuto de “objeto simbólico”, cuja representação, ao apelar a 

atenção do consumidor masculino para a publicidade, acaba por induzir na 

sociedade determinados ideais estereotipados acerca da condição da mulher” 

(VERÍSSIMO, 2005, p. 1714). 



    

 Esse tipo de representação, é uma clara ilustração de violência simbólica, situação de 

abuso, já que pode resultar numa crise de identidade (Hall, 1999) na qual “o dominado tende a 

assumir a respeito de si mesmo o ponto de vista dominante” (BOURDIEU, 2012, p. 144), o 

que “pode levar a uma espécie de autodepreciação ou até de autodesprezo sistemáticos” 

(BOURDIEU, 2012, p. 46). Essa identidade fragmentada, reduzida e silenciada não representa 

as mulheres, porém, durante muitos anos, ela foi naturalizada e institucionalizada, dando a 

oportunidade aos grandes anunciantes de cometer atrocidades.  

 

3. Movimentos sociais na internet, feminismos e a figura do prosumer 

 Entendendo os movimentos sociais como “uma interrupção do curso automático da 

vida, por meio do surgimento de interpretações inesperadas que propõem novos modos de 

convivência” (MENDONÇA, 2007, p. 14), é necessário entender a sua relação com o mundo 

digital, já que “Partidos, sindicatos, organizações não-governamentais e até grupos 

guerrilheiros, ainda que eventualmente separados por estratégias e táticas de ação, descobrem 

no ciberespaço possibilidades de difundir suas reivindicações.” (MORAES, 2000, p. 142). “A 

possibilidade de comunicação rápida, barata e de grande alcance faz atualmente da Internet o 

principal instrumento de articulação e comunicação das organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais e grupos de cidadãos” (MACHADO, 2007, p. 268). A colocação de 

Machado pode justificar o fato da ascensão de agrupamentos de debate político e social na 

Internet. “A forma de organização em redes permite, a partir de apenas alguns pontos nodais, 

integrar ou conectar redes imensas e diversas.” (MACHADO, 2007, p. 270). A globalização e 

compartilhamento em grande escala da informação permite que os debates não se concentrem 

em espaços tradicionais como universidades ou lugares de poder, mas estejam no perfil 

pessoal dos usuários, blogs, chats e páginas de grande acesso.  

Como movimento social, “O feminismo ressurgiu num momento histórico em que 

diversos outros movimentos de libertação denunciavam a existência de formas de opressão” 

(BARRETO JANUÁRIO, 2016, p. 44) e atua na desarticulação de conceitos e paradigmas 

que levem ao abuso, seja por domínio de gênero ou situações culturais que diminuam a figura 

feminina. Desse modo, cabe entender os feminismos enquanto atuantes na desconstrução de 

estereótipos femininos, tais como: 1) a concepção de “corpo ideal”, 2) a objetificação 

feminina e 3) as violências de gênero. Nesse sentido, partem as lutas relacionadas à 

representação do corpo feminino na publicidade, especialmente a de cerveja, na qual é 

recorrentemente sensualizado. “A modernidade dessacralizou o corpo e a publicidade o usou 

como um instrumento de propaganda. Todos os dias a televisão nos apresenta belos corpos 



    

seminus para anunciar uma marca de cerveja, um móvel, um novo modelo de carro ou meias 

femininas.” (PAZ, 1995, p. 143).  

 

 
Cartazes da Skol que normalizavam o assédio sofrerem represálias na web e interferências na rua. 

 

Os cartazes acima tiveram a redação alterada devido às polêmicas e recorrentes 

manifestações do público. Assim, torna-se visível o efeito causado pelo posicionamento dos 

internautas acerca de causas sociais. As marcas têm procurado ouvir mais o seu público para 

posicionar a comunicação de modo que não cause desconforto ou descontentamento de 

nenhuma das partes. 

 

 
Novos cartazes após reivindicações. 

 

 A partir do advento do digital, novas relações começam a ser estabelecidas entre a 

marca e o consumidor. Antes de falar sobre a intervenção do público na criação de conteúdo 

que as empresas produzem, é necessário compreender o novo papel do consumidor. Segundo 

Costa et. al., 2013, no passado, os “Produtores das grandes emissoras de televisão e veículos 

de comunicação mais tradicionais acreditavam que o telespectador apenas queria receber o 

conteúdo confortavelmente sentado no sofá de sua sala.” (COSTA et. al., 2013, p. 23). O 

surgimento da internet intervém na sociedade não só no caráter tecnológico, mas moldando as 



    

próprias relações entre indivíduos, entre si e com as marcas. Com o crescimento do acesso à 

rede, “Antes de quererem impor uma mensagem a grandes grupos, a marca deve pensar a sua 

estratégia de divulgação na perspectiva de “entrar na conversa” dos consumidores.” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 1481). A partir disso pode-se perceber que o discurso misógino será 

rapidamente retaliado por grupos que se posicionem contrários aos discursos de preconceito. 

 As redes sociais digitais, enquanto espaços de comunicação e compartilhamento 

(Oliveira, 2010), têm dentro de si outras redes, no sentido de conexão entre pessoas, 

caracterizadas pela concordância, afetividade, indignação ou empatia. E dentro desses grupos 

surgem os prosumers, os consumidores localizados em grupo e que coletivamente produzem 

uma cultura de consumo que os descreve, formando uma geração que busca uma 

transformação política em instituições tradicionais (Costa et. al., 2013). É nesse contexto que 

se enquadra o consumidor que avalia, critica, sugere, cria, altera, define e divulga o conteúdo 

das marcas. E nada mais importa para as grandes companhias do que agradá-lo. A mídia 

espontânea gerada por alguém que se identifica, aprova e compartilha o que uma marca 

produz enquanto divulgação nas redes sociais pode levá-las a economizar uma quantidade 

considerável de dinheiro que gastaria em mídias tradicionais, ou até em processos jurídicos 

advindos de um mau posicionamento. 

 Os prosumers “São capazes de acessar a informação sem limitações de espaço e de 

tempo. Possuem a capacidade de enviar sugestões, reclamações e trocar informações e 

opiniões. Possuem enorme capacidade de influenciar quem os rodeia” (COSTA et. al., 2013, 

p. 33). Os prosumers interagem e criam, além de terem a capacidade de alterar o conteúdo 

produzido pelas marcas. A Skol prova que está pronta para ouvir o que suas consumidoras 

reivindicam, já que, permanecendo com a mesma agência e com os mesmos executivos 

comandando a empresa, muda totalmente sua estratégia de comunicação, deixando o passado 

e saindo do seu “quadrado”. 

  

4. Redondo é sair do seu passado 

Dado o caráter de mudanças constantes das sociedades modernas (Hall, 1999), ou as 

constantes reivindicações em ciberespaços (Moraes, 2000), novas estratégias de comunicação 

começaram a ser empregadas por parte da Skol. Somadas essas mudanças aos números 

levantados sobre o consumo de álcool entre mulheres, é possível traçar novos objetivos de 

comunicação, agregando as mulheres ao público alvo das campanhas, visto que o II 

Levantamento Nacional de Álcool e Drogas aponta as mulheres como 48% do público 



    

consumidor de cerveja
4
. Além disso, a Sophia Mind constatou que 88% das mulheres que 

consomem álcool, costumam beber cerveja
5
.  

 

 
 

 
Fonte: Sophia Mind 

 

Visto que “é importante que uma marca esteja atenta a todas as mudanças e atenda as 

exigências e mude assim como a sociedade tem mudado” (SANTOS e GUIMARÃES, 2011, 

p. 1), a Skol inicia uma nova fase de branding no verão de 2016, lançando um vídeo
6
 em 

meios digitais e mídia off, no qual “esbanja diversidade” (SILVA, 2016). A narrativa do filme 

gira em torno de cores dizendo que ninguém quer ver o preconceito, nem pintado. Não só a 

redação chama atenção, como a visibilidade que o comercial dá para modelos de várias cores, 
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visto que apesar de compor 53% da população brasileira, há apenas 23% de representação na 

publicidade de negros e negras (Pesquisa Mulheres Invisíveis)
7
. 

 Após anos de posicionamentos misóginos, inúmeras denúncias ao CONAR e 

objetificação da mulher, a Skol decide se reposicionar reconhecendo suas atitudes. O discurso 

continuo que legitimava a desigualdade de gênero através de uma violência simbólica 

(CRUZ, 2008) muda com o lançamento de um vídeo
8
 lançado no Dia Internacional das 

Mulheres que começa mostrando cartazes de antigas campanhas e narrando “Essas imagens 

fazem parte do nosso passado”. Após isso, são apresentadas designers e ilustradoras que estão 

refazendo cartazes antigos da Skol, com seu estilo pessoal.  

O reposicionamento da Skol tira a mulher do lugar de subserviência e a coloca no 

protagonismo da produção dos cartazes, fator que também interfere no conteúdo dos mesmos, 

já que tenderão a ser pensados de forma menos sexista e “quadrada” O novo posicionamento 

da marca é pensado de acordo com as demandas reivindicadas nos ciberespaços, já que, “As 

redes, por serem multiformes, aproximam atores sociais diversificados – dos níveis locais aos 

mais globais, de diferentes tipos de organizações – e possibilitam o diálogo da diversidade de 

interesses e valores.” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 115), além disso a internet “tem um 

papel essencial ao conectar as pessoas, propiciando o encontro, a troca de ideias e as 

discussões sobre metas e estratégias de ação” (RODRIGUES et. al., 2014, p. 15). As redes, 

sempre caracterizadas pelo conflito (Scherer-Warren, 2006), são transformadas em locais 

onde o usuário: 

“Não só consegue se comunicar com o conjunto das tendências do feminismo, dos 

movimentos de mulheres de base local, mas também com os mais globais, com 

movimentos sociais de outras especificidades, com simpatizantes de suas causas, 

formando redes de redes de movimentos, identidades plurais, radicalizando a 

democracia a partir dos níveis locais, regionais, nacionais até os transnacionais na 

direção de uma cidadania planetária.” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 119). 

 

Dessa forma, a opinião do consumidor, nesse caso o prosumer, juntamente com suas 

definições político-pessoais, se torna decisiva para a produção de conteúdo das marcas, 

interferindo em seu posicionamento nos mais variados assuntos, dentre eles, as relações de 

gênero. É interessante perceber que o novo posicionamento atrai os comentários e olhares 

para a marca e desnaturaliza a representação opressora que foi dada repetidamente à figura 

feminina, que foi abusada, objetificada e calada pela publicidade. 
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“Esse tipo de propaganda passa despercebido por agradar aos homens, mesmo que 

a mulher sequer tenha sido considerada um ser humano com vontades na peça, em 

vez de apenas uma boneca ou uma imagem. Todavia, se essa propaganda fosse 

ética, talvez não atraísse muito o público masculino – o que é sempre o objetivo de 

uma marca de cerveja.” (LOURENÇO et al., 2014, p. 9)  

 

 Tendo em vista que “se uma marca quer alcançar o sucesso, é preciso firmá-la 

constantemente, afim de ganhar espaço no mercado e confiança do consumidor” (SANTOS e 

GUIMARÃES, 2011, p. 2), é ingenuidade pensar que o reposicionamento da Skol tenha vindo 

de um momento de reflexão acerca de seu discurso. Mais do que isso, trata-se de uma 

estratégia de mercado, procurando uma aceitação maior por parte do público, especialmente o 

feminino, que reivindicou durante anos um posicionamento menos preconceituoso. Apesar 

disso, é de se admirar que em um mercado e setor comercial tão marcado pelo machismo 

durante os anos, haja possibilidade de se fazer comunicação de uma forma diferente. 

 

5. Considerações finais 

 A partir da análise e comparação de antigas e novas campanhas da Skol, pode-se 

perceber uma consciência muito maior da marca em relação a temáticas relacionadas às 

violências de gênero, preconceito e misoginia. Pode-se perceber a passagem da mulher de 

uma posição de servidão para o protagonismo, resinificando o papel feminino na 

comunicação, já que “Ao longo da história da publicidade a presença da mulher tem sido 

associada aos mais diversos produtos, mesmo que  estes não lhes sejam destinados, como é  o 

caso  dos produtos para homem.” (VERÍSSIMO, 2005, p. 1707). 

A objetificação da mulher transforma a figura feminina num produto “funcionando 

como um elemento altamente persuasivo” (VERÍSSIMO, 2005, p. 1707), exemplos disso não 

faltam na publicidade: seja servindo o homem ou trabalhando, a mulher é recorrentemente 

representada como inferior e disponível. Como dito por uma das designers entrevistadas na 

nova campanha da empresa, ela procurar mostrar a mulher em uma posição na qual não está 

mais servindo, mas tomando a cerveja. Apesar da abertura e abordagem dadas pela empresa 

no que se diz respeito ao reconhecimento dos erros e apoio ao protagonismo feminino, deve-

se ter em mente que se trata de uma marca, e assim sendo, interesses privados. A leitura 

crítica do espaço que os movimentos feministas têm ganho e a análise do consumo de cerveja 

e seu público são fatores que fazem com que se reapresente para os consumidores e 

consumidoras.  

 Os movimentos sociais e articulações online ou não têm participado ativamente da 

produção de um conteúdo diferente do jocoso, usual e sexista que a publicidade tomou 



    

durante anos. A ativação da voz do consumidor, consequência da concessão de espaços que o 

mercado dá a ele, que antes da web não acontecia, permite, especialmente às mulheres, a 

partir de sua experiência, uma transformação (Barreto Januário, 2016), no sentido de 

reivindicar direitos e cobrar das marcas uma posição menos preconceituosa e mais 

integradora.  

O empoderamento está deixando de ser um palavrão, para ser um reconhecimento de 

direitos, criando um espaço onde as empresas devem repensar seus posicionamentos 

ultrapassados. Os movimentos sociais têm ganho cada vez mais na internet, tendo em mente o 

seu caráter libertador (Rodrigues et. al., 2014) e podem atuar na produção conteúdo das 

grandes empresas, evitando assim violências das mais variadas formas. Diante disso, cabe às 

próximas pesquisas abordarem a inclusão e derrubada de estereótipos de beleza e 

etnocentrismo, além de continuar observando o papel do prosumer na criação e manutenção 

do conteúdo que as marcas produzem e aos consumidores e, especialmente consumidoras, 

vigiarem para que tenham seus direitos assegurados. E que hajam mais apresentações, reais, 

daquelas que sofrem com a misoginia na publicidade. 
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