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RESUMO 

Neste artigo discutimos a popularização nos últimos anos da bebida alcoólica Catuaba, não 

somente analisando o reposicionamento de algumas das marcas do produto, como também 

observando e problematizando os discursos imagéticos, principalmente da objetificação do corpo 

feminino, presentes nos rótulos das embalagens das seguintes marcas de catuabas: Selvagem, Duelo 

e Tropical. Tal discussão se espraia, mais que por uma perspectiva semiótica, por uma necessidade 

de discussão acerca do papel da mulher e sua representação publicitária no período contemporâneo, 

bem como o caráter sócio- cultural de que tais discussões fazem parte. 
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Considerações Iniciais 

“Cabeça para o alto, catuaba na mão!”. A popularidade da bebida alcóolica Catuaba vai 

muito além da composição de mesmo nome, da cantora Aretuza Lovi. Nos últimos meses, a bebida 

passou a se fazer presente nos encontros e baladas entre adolescentes e jovens brasileiros. Gelada 

ou quente, a “catu”, como é chamada pelos seus consumidores, possui um sabor doce que não 

prejudica o frescor ao consumir. A bebida se faz presente em hits musicais, drinks alcoólicos, 
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temáticas de festas e em “chopes” – como são chamados em Belém os “geladinhos”, “sacolés” ou 

“dindins”, dependendo da região –  que, em geral, são de frutas. 

Popularmente, muitos atribuem propriedades afrodisíacas e benéficas para a saúde com o 

consumo da bebida, apesar de não existirem pesquisas científicas que comprovem estes efeitos. A 

“bebida da moda” é conhecida com essa denominação, por ser preparada a partir de planta 

Erythroxylum catuaba. O líquido alcoólico é feito também, à base de vinho tinto, podendo ser 

misturado com maçã, açaí, guaraná, mel e limão, entre outros sabores. 

Na preparação desta bebida, que geralmente, possui um teor alcoólico a partir de 13% até 

17% por garrafa 500 ml (em média) e por um preço baixo, na composição da bebida, possui ramos, 

casca da raiz e folhas das plantas. A catuaba não é consumida somente nos formatos de garrafas 

plásticas, mas também, em formato de chope. O chamado "chope" em Belém do Pará, já possui a 

versão com gosto de catuaba, mostrando que a mesma pode ser consumida de diversas maneiras. O 

chope é uma espécie de picolé artesanal preparado dentro de sacos plásticos. 

 

 

Imagem 01: “Chope” de catuaba. Reprodução: www.obaoba.com.br 

 

Este líquido que garante a "embriaguez" mais rápida, comparada à capacidade alcoólica 

que outras bebidas dispõem, a “catu” se destacou principalmente nos últimos 3 anos no Brasil. 

Embora diversas marcas de Catuaba atuarem há mais de duas décadas no país, as mesmas 

ganharam maior notoriedade com o público jovem, homens e mulheres, a partir 2014, assim, tendo 

grupos de admiradores, os chamados "catulovers", que se destacam muito na internet, como 

http://www.obaoba.com.br/
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Instagram, por possuírem muitas menções e engajamento que já se encaminham a outras redes 

como Twitter e Facebook, como podemos ver na captura de tela abaixo: 

 

 

Imagem 02:Captura de tela. Reprodução: autoral. 

 

De acordo com o site de notícias, E. Life (2017)5 a catuaba foi uma das bebidas mais 

consumidas no período carnavalesco e alcançou até eventos mais “elitistas”, como o aniversário do 

filho do prefeito de São Paulo João Doria, em julho deste ano. 

 Já que a catuaba ganhou o status de “celebridade” alcoólica, seu alcance aumentou e é 

hora de problematizar sua imagem e imaginário. Mais que isso: não somente analisar o 

reposicionamento das marcas de Catuaba nos últimos anos, precisamente de 2016 para até o 

presente momento, mas principalmente discutir os discursos imagéticos, principalmente da 

objetificação do corpo feminino, presentes nos rótulos das embalagens das seguintes marcas de 

catuabas: Selvagem - popular à nível nacional – Duelo e Tropical. 

 

Catuaba: histórico, popularização e marketing  

                                                           
5 http://elife.com.br/index.php/2017/03/07/cerveja-e-catuaba-se-destacam-entre-as-bebidas-mais-consumidas-no-

carnaval/ 
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Com a promessa de ser afrodisíaca e também de diminuir o estresse, a depressão e as 

celulites, esta lenda da Catuaba vem desde a época dos índios da tribo Tupi, os indígenas usavam a 

bebida para estimular a virilidade durante o ato sexual.  

Segundo o texto publicado por Edison Veiga, em 05 de março de 2017, no Jornal Estado de 

São Paulo: "A bebida, antes consumida mais em botecos, por um público mais velho e menos 

abastado, agora virou modinha – “catulovers” a chamam de cool, a chamam de cult, a chamam de 

querida, a chamam de meu amor". Conforme explicitado pelo jornal, nas duas décadas anteriores, a 

catuaba era consumida por um público mais adulto e maduro, já na sociedade contemporânea, ela 

surge como a bebida “queridinha” para o público considerado "cult" e aos grupos sociais que 

preferem se divertir pagando menos. 

Como mencionado anteriormente, a catuaba atinge um alcance muito mais amplo que o 

consumo, desse modo, trazendo à sociedade brasileira hits musicais como "Vai embrazando" do 

MC Zaac, tendo como um dos versos mais famosos: "se juntou com a amiga e foi lá pra casa, abre 

a geladeira, bebe a catuaba”. 

Na mesma medida em que um público se diverte gastando menos dinheiro, outro interage 

com o preconceito de uma bebida ser muito barata e conter um teor alcoólico elevado. Sobre isto, a 

matéria jornalística publicada pelo Estadão, a estudante Luiza Pimentel declara: "Antes, a catuaba 

era vista como bebida inferior, porque é mais barata. Agora que virou moda está até mais cara", e 

também, completa falando sobre o preconceito: "Todo mundo curte. Os que estavam comigo no 

bloquinho ficaram com preconceito no início, mas depois também beberam."   

O que podemos identificar na inclusão de aceitação da catuaba, posto que, anteriormente a 

bebida era considerada de pessoas mais velhas, os vistos como apreciadores de cachaças mais 

fortes e baratas, e atualmente, faz parte do contexto social daqueles que aderem essa moda e que 

pretendem torná-la inclusa para a sociedade. 

De acordo com Gil Felippe, ao utilizar animais para comprovar o efeito afrodisíaco6 da 

catuaba, ele pode perceber que era provocado um corpo estímulo peniano semelhante a ativação da 

Viagra, no entanto, existem estudos que indicam que não é possível atiçar os ânimos sexuais.  

Em contraponto a pesquisa7 sobre a melhoria no desempenho sexual, existe a conclusão 

científica do professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), João Calixto que  

                                                           
6 Referência a divindade grega Afrodite e, também, fator que estimula os desejos sexuais. 
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declara: "Não foram observados poderes estimulantes, mas propriedades antidepressivas e 

analgésicas" (2002). 

Algumas pessoas podem remeter esse "efeito" da catuaba, pois o consumo da bebida 

alcoólica, normalmente, pode provocar atitudes distintas ao estado sóbrio do consumidor, no 

entanto, o indicado para o consumo da catuaba é que ele ocorra de maneira moderada.  

 

O poder Selvagem da Catuaba 

Para falarmos da popularidade da Catuaba no ambiente brasileiro, precisamos falar sobre o 

posicionamento da marca Selvagem. Lançada em 1992, o rótulo desta catuaba propõe um ícone 

para a sua identificação. A ilustração de um homem forte abraçando uma guerreira ou donzela, é 

ilustrada pelo artista José Luiz Benício, a imagem é inspirada no filme "Instinto Selvagem", 

estrelado por Sharon Stone e Michael Douglas. 

Posicionamento, vale lembrar, é uma peça fundamental de qualquer empresa, como Philip 

Kotler destaca em seu livro, “Marketing para o século XXI”, como uma das cinco etapas da 

administração de marketing: Pesquisa de Mercado, Segmentação, Definição de público-alvo e 

Posicionamento, elaboração do Marketing Mix (4 P’s) Implementação e Controle. O que também 

afirma que o posicionamento é a ação de projetar o produto e a imagem da organização, com o fim 

de ocupar uma posição diferenciada na escolha de seu público-alvo. (KOTLER, 1997. p 46) 

Após o sucesso da Catuaba Selvagem no último carnaval brasileiro, devido ao aumento de 

vendas ocasionado pelos preços baixos e gosto popular, a empresa pretende ultrapassar os limites 

brasileiros, por isso, a mesma está preparando a chegada aos Estados Unidos (EUA). De acordo 

com o Jornal O Globo (2017)8, nos últimos dois anos, a Selvagem, pertencente ao grupo Arbor 

Brasil, dobrou as vendas, assim, tendo por meta alcançar os 38 milhões de litros, igualando-se ao 

grande líder desse grupo, os vinhos da Cantina da Serra.  

Embora a Catuaba Selvagem esteja atuando no mercado há mais de duas décadas, a mesma 

ganhou força após um reposicionamento da marca e estratégias de Marketing atuando para que a 

Selvagem expandisse com o seu número de consumidores. Que de acordo com Cobra, “é a arte de 

configurar a imagem da empresa e o valor oferecido do produto em cada segmento de mercado de 

                                                                                                                                                                                               
7 Mais informações sobre a pesquisa, disponível em: www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/08/1494081-catuaba-vira-

moda-na-noite-de-sp-por-seu-apelo-sexual-e-baixo-preco.shtml 
8 Catuaba selvagem se prepara para chegar aos estados unidos. Acesso: https://m.oglobo.globo.com/economia/catuaba-

selvagem-se-prepara-para-chegar-aos-estados-unidos-20998349 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

6 

forma que os clientes possam entender e apreciar o que a empresa proporciona em relação à 

concorrência. (COBRA, 1992. p. 323)  

Em uma entrevista ao Portal de notícias sobre economia9, Valor, Marco Tulio Hoffmann, 

diretor da Arbor, afirma um aumento nas vendas da companhia em 55% do ano de 2016 para o ano 

de 2017, e ainda revigora o aviso de que devem aumentar mais 30%, para 38 milhões de 

hectolitros. Além disso, o diretor afirma que entre os fatores de aumento estão o preço e o material 

da garrafa que facilita a locomoção, assim como o destaco abaixo em um trecho da entrevista ao 

portal: 

 

Imagem 03: Entrevista do diretor Marco Tulio Hoffman.. Reprodução: Portal Valor. 

 

De acordo com o blog Rodonaves Transportes (2017), o rótulo e as novas estratégias 

funcionaram de forma extremamente positiva, o que resultou em: "A Catuaba Selvagem tem uma 

fórmula matadora: marketing e bebida reunidos em um conceito forte o suficiente para ter uma 

legião de fãs por todo o país. Essa é uma das histórias de sucesso que nos ensinam sobre o poder da 

perseverança e confiança na própria marca".  

A partir do momento que a Selvagem resolveu estabelecer o seu posicionamento de marca 

nas mídias digitais, sobretudo na Fanpage, a empresa de Catuaba em questão passou a posicionar-

                                                           
9Com Catuaba selvagem, receita da Arbor cresce 55%. acesso: www.valor.com.br/empresas/4896616/com-catuaba-

selvagem-receita-da-arbor-cresce-55  
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se por causas sociais importantes, como por exemplo, a luta pela igualdade de gênero, desse modo, 

promovendo campanhas favoráveis ao feminismo e a liberdade de expressão. Um exemplo dessa 

posição em favor das mulheres foi a "briga" que a organização teve no início do ano de 2017 com a 

empresa de Cerveja "Proibida”. 

A polêmica surgiu após o lançamento da "Proibida Puro Malte Rosa Vermelha Mulher", 

divulgada no dia 3 de janeiro de 2017. A marca prometia que essa cerveja seria a delicada e 

perfumada, direcionada para as mulheres. A ideia de propor uma cerveja "delicada" para mulheres 

irritou vários internautas, principalmente, as mulheres.  

 

Imagem 04: A Família Puro Malte. Reprodução: Fanpage da Cerveja Proibida. 
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Se por um lado a empresa posicionou-se de maneira estereotipada, conforme percebemos a 

insatisfação em um dos comentários do anúncio, percebemos a Selvagem respondendo a este 

gênero de peça publicitária. A comunicação da Catuaba surge com uma ideia oposta a da Proibida, 

trazendo o lema na imagem: "A família Selvagem é pra geral", para reforçar a proposta, a descrição 

da postagem "Não  tem segredo. Goró de mulher é o goró que ela quiser".  

 

 

Imagem 05: A Família Selvagem. Reprodução: Fanpage Selvagem. 

 

Independentemente se a intenção da Selvagem foi essa ou não, nesta peça publicitária, ela 

assume um papel social semelhante ao que compreendemos como Femvertising. De acordo com 

Nascimento e Bezerra (2015), o termo Femversiting ganhou força em 2014, na décima primeira 

edição da Advertising Week. Os profissionais que desenvolvem o trabalho voltado ao Femversiting 

debatem a indústria de comunicação voltada para os estereótipos femininos negativos, desse modo, 

o Femversiting luta por uma mensagem que favoreça o empoderamento feminino e promove 

impacto para diversos consumidores ao redor do planeta.  

Com a presença de um novo discurso, é fundamental ressaltarmos a atuação dos profissionais 

de Comunicação Social, de modo que, os mesmos tenham o compromisso social e cultural de 

propagar uma comunicação que promova novos diálogos nos conceitos estéticos e de gênero. Para 

Martín Barbero: "Os publicitários e as agências não são apenas prestadores de serviços. Eles 

exercem um poder considerável, para não dizer excessivo, junto aos clientes, que, por sua vez, 
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também influenciam as mais variadas mídias" (BARBERO, 2003. p. 69). Analisando bem, Barbero 

afirma que como profissionais de comunicação responsáveis pela imagem de grandes e pequenas 

marcas, os publicitários devem saber se posicionar quanto ao conteúdo criado visando atingir todos 

os stakeholders10. 

Ainda sobre o anúncio, ao discutirmos "goró de mulher é o goró que ela quiser", remetemos 

ao ideal de "lugar de mulher é... onde ela quiser", assim como, trazemos à discussão o conceito de 

Terceira Mulher, a 'figura' que surge na sociedade dita como pós-moderna. Para o Séc. XXI, 

Lipovetsky (2000) já descrevia a mulher como: "Valorizada, sai do inferno para o pedestal. A 

terceira mulher, no século 21, será ainda mais emancipada do que já é, atuando na política, na arte, 

na direção de empresas, em tudo, mais do que nunca. Entramos no século da mulher sujeito. E 

sempre capaz de seduzir. Inclusive, claro, através da mídia e da publicidade".  

Apurando um pouco do diálogo de Lúcia Santaella com Charles Pierce, Diante de qualquer 

fenômeno, isto é, para conhecer e compreender qualquer coisa, a consciência produz um signo, ou 

seja, um pensamento como mediação irrecusável entre nós e os fenômenos. E isto, já ao nível do 

que chamamos de percepção. Perceber não é senão traduzir um objeto de percepção em um 

julgamento de percepção, ou melhor, é interpor uma camada interpretativa entre a consciência e o 

que é percebido. (SANTAELLA, 1990. p. 11) 

 

A imagem feminina nas embalagens de Catuaba  

Como analisado anteriormente, embora a Selvagem retrate a mulher não essencialmente 

objetificação; sexualidade, é fundamental levantarmos a discussão que a imagem feminina exposta 

na embalagem da Selvagem não aparece como a Mulher protagonista, de forma heroica ou 

extraordinária. A mulher, ainda, surge como figura 'donzela indefesa', auxiliar ao homem guerreiro 

e forte.   

                                                           
10 termo criado por Robert Edward Freeman em seu livro Strategic Management: A Stakeholder Approach, 1984. 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

10 

 

Imagem 06: Embalagem da Catuaba Selvagem. Reprodução: www.tendadrive.com.br 

 

Para Goffman (1977),  

 

"A maior parte dos anúncios, colocando em cena homens e mulheres, evoca mais 

ou menos abertamente a divisão e a hierarquia tradicional entre os sexos. Assim, a 

mulher aparece frequentemente em posições subalternas ou assistentes. 

Inversamente, o homem em posição mais alta simboliza um estatuto superior 

sendo representado numa postura protetora que varia segundo o meio social onde 

se relaciona com outros participantes: familiar, profissional, amoroso" 

(GOFFMAN, 1977, p.38).  

 

O sucesso da Catuaba atingiu a região Norte do país e mais do que impactos de venda, duas 

marcas produzem este líquido alcoólico de 500 ml, sendo elas, a Duelo (produzida em Belém do 

Pará) e a Tropical (originada em Manaus – Amazonas). É possível adquirir essas catus pelo preço 

de R$ 3,00 em supermercados e conveniências, já em bares e restaurantes, as catuabas chegam a 

custar até R$ 6.  

http://www.tendadrive.com.br/
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Imagem 07: Embalagem da Catuaba Duelo. Reprodução: www.duelo.com.br 

 

Conseguimos identificar a objetificação do corpo feminino nas embalagens das Catuabas 

Tropical e Duelo expressa de maneira mais apelativa. Ao analisarmos o rótulo da Duelo, 

atribuímos um hábito cultural brasileiro chamado "bundalização", essa termologia insere-se 

principalmente na embalagem da marca Duelo, onde a imagem é uma bunda feminina com um 

biquíni vermelho.  

De acordo com Maffesoli (1998), a bundalização não é apenas a ênfase fornecida a bunda das 

mulheres, apesar do biótipo da mulher brasileira prevalecer este atributo como se fosse um padrão, 

a bundalização é, também parte de um signo que fragmenta o corpo, tornando-o pedaços de corpo 

que são expostos em destaque, sejam os peitos, os rostos, as coxas e a bunda.  

Dificilmente encontramos o corpo masculino exposto da mesma maneira que o feminino, 

exceto em revistas pornográficas, principalmente homossexuais. Segundo Toscani (2003) isso 

ocorre porque:  

 

"Os corpos femininos - 'figurinhas carimbadas', algumas vezes, , na publicidade - 

são expostos como um 'patrimônio'; um capital cultural que suplanta a inteligência, 

a competência, atribuídos tidos como constituidores da masculinidade. A bunda é 

um alvo preferencial na propaganda, particularmente no Brasil. No entanto, é raro a 

exploração das partes íntimas dos corpos masculinos – exceto em revistas dirigidas 

ao público gay".  (TOSCANI, 2003. p. ) 

http://www.duelo.com.br/
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Imagem 08:  Rótulo da Catuaba Tropical. Reprodução: www.dcoimbra.com.br 

 

Na embalagem proposta pela catuaba Tropical, observamos a presença de uma mulher 

aparentemente presa, no entanto, apesar dessa figura estar aprisionada, ela precisa pagar um preço, 

expor os seus seios, visto que, eles estão à mostra. Por não conhecermos a ideia original da 

embalagem, pensamos em outra hipótese: a mulher exposta no rótulo, pode ser uma indígena, 

proveniente da Amazônia, provavelmente do estado do Amazonas, e a mesma foi aprisionada.   

Colocando a narrativa pensada como fator indiferente para o discurso da embalagem, a 

certeza é de que a mesma não se preocupou em reproduzir os seios dessa mulher como objeto de 

consumo. Por outro lado, esta reprodução de narrativas consideravelmente machistas e 

objetificação, podem ser explicadas por Bordieu (1999), ao definir os significados como práticas 

vivenciadas ao que ele define como habitus de gênero, reproduzido em ambientes como a Escola, a 

Igreja, a Família e a Mídia, portanto, essas ações ocorrem repetidamente no cotidiano do brasileiro 

e diversas culturas.  

Neste sentido, o professor pesquisador Everardo Rocha argumenta: "a imagem da mulher na 

publicidade é mais complexa. Em que pese o fato da individualidade feminina ser representada 

preferencialmente nos anúncios através da posse e do uso do corpo, ela não exclusivamente isto" 

(2001. p.34). Assim como o homem, a mulher possui atributos intelectuais e sociais que vão além 
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da exposição do corpo, ao ser imaginada e midiatizada de maneira fragmentada, de modo que seja 

compreendido que o corpo é o "objeto" de maior relevância do gênero feminino, o mesmo 

enquadrado somente a isso.  

Ainda de acordo com Rocha: "A mulher da publicidade supõe a presença de um indivíduo 

que consome cujo valor se reproduz nos anúncios em geral. O ponto de partida é, portanto, 

construir a representação da mulher como indivíduo que tem no desejo de consumo seu valor 

central" (2001. p.36).  A mulher, além de exercer o papel como indivídua social, a mesma é 

consumidora de produtos e comportamentos, por isso, é incoerente produzir ações de comunicação 

que a coloque como figura inferior ao homem e/ou somente como representação de sexualidade. 

 

Considerações finais 

Cientes do sucesso e o potencial que a catuaba possui no cenário brasileiro, não somente 

como uma bebida do "momento", mas também, como um instrumento de reflexão sobre 

posicionamento de marketing estratégico, assim como, a promoção de novas formas de executar 

ações comunicativas favoráveis aos grupos considerados minorias, neste caso, as mulheres. 

Por meio do Femversiting, é possível estabelecermos um apoio aos consumidores e 

"quebrarmos" estereótipos femininos, assim como, centrarmos a imagem da mulher para às suas 

habilidades e não o seu corpo, desse modo, estimulando o empoderamento feminino e a 

conscientização das demais camadas sociais. 

Neste artigo, analisamos o sucesso das campanhas de comunicação da Catuaba Selvagem, 

além de outros meios midiáticos que colaboram com a popularidade do líquido alcoólico em 

destaque. Para exemplificarmos a objetificação da mulher presente nas imagens das Catuabas, 

analisamos a Catuaba Selvagem, Duelo e Tropical. Observamos que embora algumas marcas 

busquem não mostrar a mulher como objeto de consumo, as mesmas ainda apresentam esta figura 

com imagem inferiorizada, como se fosse personagem secundária da situação. 

A mulher no anúncio publicitário precisa ser muito mais do que simplesmente a 

representação de um corpo. O discurso publicitário deve existir para estabelecer o equilíbrio, a 

distribuição das diferenças, isto é, a distinção dos gêneros. Para a autora, a mulher não pode ser 

somente o corpo, visto que, a mesma possui individualidade assim como o homem e assume um 

papel muito além da estética corporal.  

 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

14 

Referências Bibliográficas 

BORDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 

COBRA, Marcos. Administração de marketing. 2. ed. São paulo: Atlas. 1992. 

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: vozes, 1975 

LIPOVETSKY, Gilles. Sedução, publicidade e pós-modernidade. Revista FAMECOS Porto Alegre, nº 12 

, 2000. 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. São Paulo: 

Makron book, 1997. 

MAFFESOLI, Michel. Deixar de odiar o presente. in: Ética e Estética na Antropologia. Florianópolis, 
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