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Resumo 

 

Pensar nos comerciais de cerveja, infelizmente, é pensar em um mundo em que os 

códigos culturais relativos a estes ainda circundam o universo masculino. Num espaço 

onde a participação das mulheres não pode ser invisibilizada, como é o das mídias sociais, 

uma mudança no posicionamento das empresas e dos publicitários era mais do que 

esperada. Por tanto, para esse artigo nos valemos do seguinte questionamento: em que 

medida o novo posicionamento publicitário da Skol através da campanha “Reposter” 

efetiva a questão do empoderamento feminino? 

 

Palavras-chave: empoderamento feminino; mídias sociais; publicidade; representação; 

Skol. 

 

Introdução 

Se pudéssemos pensar todas as coisas do mundo segundo a binariedade dos 

gêneros, com quase toda certeza, para grande parte da sociedade brasileira, a cerveja, 

apesar de descrita nos dicionários enquanto substantivo feminino, sua acepção cultural, 

mais provável, seria a de pertencente ao gênero masculino.  Vários são os estudos que 

tentam entender como são construídas as relações de gênero na sociedade e, muitos 

desses, também incidem sobre a questão do consumo, e sobre como este interfere ou 

representa uma dada realidade. Sobre o consumo de cerveja, e mais especificamente do 

consumo da cerveja Skol (marca da qual se vale este estudo), a mestre em comunicação 

social Heloisa Helena de S. F. Oliveira atesta (2014, p.138) “Portanto, quem bebe Skol, 

bebe este estilo de vida dos personagens masculinos, o estilo redondo de ser construído 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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3Orientador do trabalho. Professor do Curso de Rádio, Tv e Internet da UFPE, email: luiz.francisco.lacerda@gmail.com  

 

 

mailto:josy.gomesrtvi@gmail.com


 

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

 

 2 

sob a ótica de um olhar masculino hegemônico, ou seja, um jeito de ser homem, de ser 

mulher e de se relacionar. ” 

Então pensando sobre tão categórica afirmação, surge a necessidade de se avaliar 

até quando tal afirmativa terá validade para nossa sociedade ou, numa observação mais 

atenta, se já não existem indícios de mudanças em tal realidade, e que, por infortúnio, ou 

pela própria falta de representação social – aqui entendida como representação midiática 

ou publicitária - elas não consigam romper com o senso comum de que a cerveja ainda é 

uma bebida majoritariamente masculina.    

Sobre a perceptível desigualdade de gênero na publicidade de cerveja, a 

pesquisadora a Paula Coruja da Fonseca nos diz o seguinte sobre a função do 

comunicador na elaboração de uma campanha:   

 

Nesse processo de construção das campanhas e ao propor a identificação 

com esses modelos e valores, os publicitários trabalham também como 

mediadores. “O comunicador deixa, portanto, de figurar como 

intermediário (…) para assumir papel de mediador: aquele que torna 

explícita a relação entre diferença cultural e desigualdade social, entre 

diferença e ocasião de domínio e a partir daí trabalha para fazer possível 

uma comunicação que diminua o espaço para exclusões ao aumentar mais 

o número de emissores e criadores do que o dos meros consumidores.” 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p.69 apud FONSECA, 2015, p.3-4) 

 

Nesse sentido, na visão de Fonseca, a função inicial da comunicação publicitária, 

em um primeiro plano, seria a diminuição das lacunas de exclusão em favor da 

propagação de um discurso sócio cultural, em relação aos meros discurso de consumo.  

Este artigo parte da hipótese de que o ambiente onde se pode observar mais 

facilmente a possibilidade de tais tendências se efetivarem é o ambiente das mídias 

sociais, pois como diz a mestre em comunicação Vanda de Souza Machado no seu estudo 

“O discurso de humanização como estratégia de aproximação com o consumidor nas 

publicidades das mídias sociais”:  

 

As mídias sociais têm o poder de difundir uma mensagem de forma 

descentralizada dos grandes meios de comunicação de massa. Graças 

essas plataformas, qualquer pessoa pode enviar e receber mensagens, 

publicar suas opiniões e críticas sobre os mais diversos assuntos, 

relacionar-se com um mundo de possibilidades e experiências. As mídias 

sociais existentes que permitem a produção de conteúdo compartilháveis 

são: redes sociais, blogs, wikis, podcast, fóruns, comunidades de 

conteúdo, microblogs e Whatsapp4. (MACHADO, 2016, p.40) 

                                                 
4 No artigo do Wikipedia Andreas Kaplan e Michael Haenlein definem mídias sociais como “um grupo de aplicações 

para Internet construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, e que permitem a criação 

e troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UCG. Mídias sociais podem ter diferentes formatos como blogs, 



 

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

 

 3 

Por isso, considera-se o ambiente das mídias sociais enquanto plataforma massiva 

de transmissão de informação e de publicidade. Isso quer dizer que, sites de 

compartilhamento de vídeos, como o YouTube5, são compreendidos atualmente como 

um dos principais meios para que novos posicionamentos ganhem diariamente novos 

adeptos. E, em escala mundial, o seu fenômeno reivindica às mulheres e às suas causas 

um lugar com abrangência e representatividade nunca antes vistos. 

Em outras palavras: 

 

As novas mídias democratizaram o controle da informação que estava 

sob o poder das grandes corporações e o concedeu a qualquer pessoa. “A 

empresa de mídia impressa e a rede de televisão são organizações 

hierárquicas que refletem os valores de seus proprietários. As novas 

mídias, por outro lado, dão o controle a todos os usuários” (TAPSCOTT, 

2010, p.33 apud MACHADO, 2016, p.33) 
 

 

Representação da mulher na publicidade 

De acordo com a pesquisadora Simone Freitas, em “A mulher e seus estereótipos: 

Comparando 50 anos de publicidade televisiva no Brasil e Portugal”[dissertação]: 

 
Torna-se impressionante que no Século XXI, com todo avanço 

tecnológico e cientifico alcançado pelo ser humano, ainda seja preciso 

reforçar a dignidade humana como princípio basilar da convivência 

harmónica entre as pessoas. Percebe-se que apesar de toda a luta, as 

mulheres continuam interiorizando –sujeitadas – os estereótipos de 50 

anos atrás, mas agora carregam também a sexualidade exacerbada, um 

dos fardos da sociedade pós-revolução sexual, que libertou as correntes 

que prendiam os desejos femininos, mas trouxe o corpo feminino à 

berlinda, na publicidade e na mídia em geral. (FREITAS. 2014, p.141-

142) 

 

Ela nos traz a concepção de que mesmo passados 50 anos de história de 

apropriação da imagem do ser feminino, os estereótipos ainda continuam fazendo parte 

do imaginário das pessoas e que acabaram sendo mais reforçados pela publicidade dos 

seus corpos do que por qualquer outro aspecto que as compõem.  

 

Em termos de porcentagem, 48,65% das peças publicitárias apresentam 

as mulheres de forma sedutora ou como argumento; 37,84% tratam das 

masculinidades; 8,11% são consideradas inovadoras porque atendem ao 

público jovem e apresentam ausência de conflito nas relações de gênero; 

                                                 
compartilhamento de fotos, videologs, scrapbooks, e-mail, mensagens instantâneas, compartilhamento de músicas, 

crowdsourcing, VoIP, entre outros.  
5 Integrando o conjunto das mídias sociais, o YouTube aqui será considerado enquanto uma mídia social na qual há a 

possibilidade de diálogo e também da criação de perfis, ou seja, como em qualquer outra rede social, contudo, o foco 

principal deste será o seu serviço de compartilhamento de conteúdo em vídeo online. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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e 5,4 % apresentam a associação icônica entre a mulher e a cerveja. 

(OLIVEIRA, 2014, p.106) 

 

Para os pesquisadores, Rodrigo Silva Santos, Laila Brichta e Antônio Oscar 

Santos Góes6 ao entender que a propaganda é uma tática mercadológica, ela [a mulher] 

se torna um instrumento poderoso de vendas, contudo, então, um composto reduzido, 

menos importante, usada desta maneira para atrair o olhar masculino e impulsionar as 

vendas da marca.  

Já para Maria Vitória Galvan Momo e Carlos Fernando Martins Franco7, a questão 

vai um pouco mais além:  

 
Outro conflito aparente que surge na propagação de imagens pejorativas 

da mulher na propaganda de cerveja está ligado à ideia de dominação 

masculina e diferenças entre os sexos. Desse modo, as práticas 

discursivas dominantes veiculadas nas propagandas de cerveja 

contribuem para que a dominação masculina perpetue, fortalecendo a 

submissão das mulheres no âmbito público e principalmente no privado. 

A mulher (e por extensão o seu corpo) está presente nas propagandas para 

ser “consumida” assim como a cerveja. Com isto, a mulher perde suas 

características de “sujeito” para virar apenas mais um objeto: produto 

divulgado pela mídia. (MOMO&FRANCO, 2013, p.5) 

 

Daí, afirmando-se que a forma de representação das mulheres nas propagandas de 

cerveja, as descaracteriza enquanto sujeitos sociais. Em suma, alega-se que a mulher não 

aparece nas propagandas como sujeito, detentor de direitos, desejos e opiniões, mas 

apenas seu corpo, utilizado independentemente do ser, existindo ali para ser consumindo. 

Sendo necessário um discurso político eficaz que reflita sobre o uso do corpo feminino 

pela mídia, pois, ao fragmentar a figura feminina, dando evidencia somente a algumas 

partes do seu corpo, essas publicidades não as constituem enquanto sujeito.  

 

 

Marketing publicitário das cervejas - Caso Skol 

Segundo pesquisa realizada pela Secretaria Nacional Antidrogas, em 2007, a 

média de homens e mulheres que consomem cerveja no Brasil é de 62% para homens e 

58% para mulheres (doses consumidas dos tipos da bebida na versão alcoólica), 

demonstrando pouca diferença significativa em termos de gênero. De acordo com 

                                                 
6 No artigo “ Propaganda “SKOL DE ROUPA NOVA” sob a ótica do feminismo: um diálogo entre a história e a 

publicidade” de 2015 para o Congresso Internacional de administração. 
7 No artigo “SENSUALIDADE ETÍLICA: O estereótipo da mulher devassa na propaganda de cerveja” para o Encontro 

Nacional de História da Mídia, 9. GT de Mídia Audiovisual e Visual de Junho de 2013.  
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Fonseca, “O mesmo levantamento aponta que as diferenças significativas de consumo 

com relação a gênero estão no vinho, preferido só por mulheres, e destilados (cachaça, 

vodca, whisky), por homens. (FONSECA, 2015, p.9) 

Para Oliveira8 [2014, p.122], “O incômodo das mulheres em se verem 

consideradas meramente como apelo sexual ou objeto foi um assunto recorrente no que 

se refere à construção das personagens das peças publicitárias de cerveja Skol. ”. Em 

seguida, ela destaca que [2014, p.136], “As mulheres são bastante utilizadas para vender 

cerveja, movimentam e atraem os homens para o consumo, no entanto, são apagadas na 

linguagem e no discurso das peças publicitárias da Skol”. Assim, complementando:   

 
Neste sentido, se as peças publicitárias de cerveja têm se mantido por 

anos utilizando-se da construção de personagens femininas sexualizadas 

ou erotizantes é porque os códigos culturais partilhados em nossa 

sociedade têm contribuído para esta manutenção. Se assim não fosse, a 

estratégia publicitária não seria mantida, já teria fracassado. Talvez este 

seja o ethos da publicidade de cerveja, que, a propósito, tem suas 

mensagens direcionadas ao público masculino. “Visivelmente as peças 

são direcionadas ao público masculino que, apesar de não estar presente 

graficamente, é o observador natural e para quem toda a linguagem 

publicitária é direcionada.” (DIAS, 2011, p. 96 apud OLIVEIRA, 2014, 

p.52-53) 

 

No capítulo final de sua dissertação, Oliveira ainda questiona sobre como o 

descompasso entre o consumo e a representação das mulheres na publicidade de cerveja 

se revela, ironicamente, em narrativas que não a integram do seu verdadeiro papel social. 

  
Como explicar o descompasso do avanço das mulheres no mercado de 

consumo de cerveja e a não correspondência desse mercado em investir 

em publicidade para esta fatia da população? Estamos falando da 

alienação do mercado para estas mulheres, ou seria porque a publicidade 

não as influencia, ou ainda porque elas estão satisfeitas com o modo como 

elas estão sendo apresentadas nas peças publicitárias? (OLIVEIRA, 

2014, p.133). 

 

Por conseguinte, ela responde que o capitalismo pode estimular e até permitir 

mudanças, entretanto, isso não constitui uma real integração social feminina. No caso da 

                                                 
8 A dissertação “A construção das relações de gênero na publicidade da cerveja Skol: uma análise sobre consumo, 

cultura e criatividade” analisa o conteúdo de 37 vídeos publicitários da Skol que foram produzidos entre os anos de 

1996 a 2013. A autora propõe que houve “inovações na construção dos personagens masculino e feminino, pois as 

mulheres que antes apareciam nitidamente de biquíni amarelo e roupas mínimas, passaram a ser as mulheres 

“descoladas” que saem e podem ir aos bares beber, com ou sem os homens por perto. Já os personagens masculinos 

foram deixando os cenários da praia e seguindo para o churrasco, para o interior da casa e, embora na aparência 

continuem extremamente jovens, foram deixando o corpo atlético da praia de lado. Houve também inovação na forma 

de construir as personagens femininas após as modificações do Conar, em 2008, por exemplo, ao utilizar ícones como 

a lata de cerveja e manequins para apresentar a mulher. ” (OLIVEIRA, 2014, p.134) 
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publicidade de cerveja, a questão parece mais tensa, “pois, as mulheres [que] estão 

presentes, são apresentadas como personagens, cumprem um papel importante nas 

narrativas, cada vez mais se incluem no mercado produtivo, entram na população 

economicamente ativa mundial e brasileira, mas não são integradas na linguagem a que 

se direciona o público-alvo. (OLIVEIRA, 2014, p.136) 

 

Empoderamento feminino como estratégia (discurso de humanização) 

Notadamente, o papel da mulher na sociedade mudou. Hoje, as mulheres estão 

seguindo carreiras mais estáveis fora do lar e se afirmando em trabalhos e profissões que 

já foram de campo exclusivo masculino. Segundo Freitas [2014, p.141], esse novo 

posicionamento revela características próprias do modo de trabalho feminino, 

distanciando-se da maneira com que esses [os homens] as desempenhavam e criando um 

novo modelo de comportamento social.   

Em contraposição, no campo da publicidade, tais mudanças pareceram ter sido 

ignoradas por muito tempo. E, principalmente, na publicidade de cerveja, nos parece mais 

flagrante a necessidade dos publicitários em objetificar a imagem da mulher nas suas 

peças publicitárias. Contudo, supõe-se que dois fenômenos puderam facilitar o 

reconhecimento desse [não tão] novo modelo de comportamento social feminino, sendo 

eles o fenômeno das mídias sociais e, por consequência, a mais recentes estratégias de 

discurso de humanização, que através das redes sociais colocam, pela primeira vez na 

história do capitalismo, o consumidor [mulher] como protagonista da narrativa 

publicitária.  

Para Machado, 

 
O discurso de humanização das relações procede justamente dessa 

desconstrução em que organizações buscam se reconciliar com seus 

consumidores se fazendo passar por alguém como ele. Como as pessoas 

tendem a não confiar na boa intenção das marcas, então a estratégia de 

aproximação prevê a participação do próprio consumidor como 

protagonista das narrativas publicitárias. (MACHADO, 2016, p. 21) 

 

Essa nova forma da publicidade representar a mulher através de um olhar mais 

empoderado é bem recente, ainda não existindo um termo particular na língua portuguesa 

que dê conta de conceitua-lo de forma mais sintética, sendo, então, representado pelos 

termos publicidade de empoderamento feminino. Mas, na língua inglesa o termo 
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Femvertising9 já é utilizado quando a proposta é de se falar da publicidade voltada para 

este público. Em pesquisas brasileiras, o termo é pouco visto, contudo de uma dessas 

poucas10 se retira o seguinte:   

 

Neste contexto, as empresas deram-se conta de que as mulheres, além de 

protagonizarem tantas conquistas sociais, atualmente reúnem um grande 

poder nas mãos: são responsáveis por 85% das decisões de compra nas 

famílias. Outro fator que veio a endossar a propagação do Femvertising 

foi a difusão das mídias sociais. A revolução digital motivou diversas 

transformações na abordagem do marketing, e com o sucesso sendo 

medido pela capacidade de tornar-se viral, as marcas voltaram esforços 

no intuito de impactar os usuários mais ativos de mídia social: as 

mulheres (CIAMBRIELLO, 2014 apud NASCIMENTO & DANTAS, 

2017, p.2) 

 

E acrescentam que diversas marcas enveredaram por temáticas que refletem a 

percepção da sociedade para busca pelo esgotamento de estereótipos e da agressão à 

natureza feminina. Diante dessas conjunturas, o Femvertising tem ganhado força e 

fomentado uma série de discussões.  

Segundo Machado [2016, p.51, grifo nosso], “Algumas organizações já 

contemplam em suas estratégias a cocriação11 de novos produtos, design, sabores e ideias 

juntamente com os consumidores para implantação futura na sua linha de produção. ” A 

pesquisadora revela que essa estratégia de publicidade “também contempla a participação 

de consumidores nas narrativas com as suas histórias de vida, envio de fotos, vídeos, ou 

mesmo ajudando a marca a criar as publicidades”. 

Essas estratégias podem ser percebidas em ações pontuais [a serem 

exemplificadas de forma breve mais abaixo] ou em estratégias maiores, como as de 

reposicionamento publicitário, como foi no caso mais recente da cerveja Skol. Os motivos 

que levam uma empresa a adotar tais medidas podem ser os mais variados, no entanto, 

para Machado, certos erros podem comprometer todo planejamento estratégico 

comunicacional da empresa, tendo impactos sociais e financeiros. 

                                                 
9 Femvertising é uma nova expressão que vem da junção de duas palavras em inglês: feminine (feminino) + adversiting 

(propaganda). O termo ganhou força em 2014, “na décima primeira edição da Advertising Week4 em um painel 

mediado por Samantha Skey, Diretora Executiva da SheKnows, plataforma de mídia americana que gera conteúdo 

direcionado ao público feminino, profissionais da área discutiram o papel que indústria da comunicação desempenha 

na perpetuação de estereótipos negativos e como propagandas que trazem mensagens de empoderamento feminino, 

conceito atribuído ao Femvertising, tem impactado consumidoras ao redor do planeta”.( NASCIMENTO & DANTAS, 

2017, p.2) 
10 Do artigo “O Femvertising em Evidência: Estudo de Caso #Likeagirl” apresentado no Intercom -  Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 

ocorrido no ano de 2015 sob autoria de Maria Clara Medeiros do Nascimento e Juliana Bulhões Alberto Dantas. 
11 Grifo relacionado a estratégia usada no comercial “Reposter Skol”, objeto de estudo deste artigo.   
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Todo um planejamento estratégico pode ser abalado se algum 

consumidor insatisfeito decidir denunciar alguma ação da empresa nas 

mídias sociais e caso ganhar repercussão entre os demais usuários. Este 

é um consumidor que reage ao sistema quando algo não lhe pareça 

favorável. (MACHADO, 2016, p.57)12 

 

Em suma, especialistas no tema concordam que a tendência é o público aprovar 

cada vez mais empresas que apoiam certas causas. E que, enquanto as marcas 

continuarem a degradar e objetificar a imagem das mulheres em suas campanhas, elas 

tenderão a ocupar cada vez menos espaço na televisão, outdoors e páginas de revistas. 

Sendo assim, como dizem Nascimento & Dantas [2017, p.4] “primar por uma linha de 

comunicação que leve a mulher a sério, inspire e reivindique seu poder, ao invés de 

contribuir para a manutenção de suas inseguranças, é a novidade da indústria publicitária 

que tem apresentado excelentes resultados sociais e financeiros. ” 

 

 

Ponto de virada – Reposicionamento da marca 

Segundo Milena Freire Oliveira-Cruz, “Em tempos de ressignificação das esferas 

de produção e difusão de mensagens por parte dos consumidores, a resposta do público 

tem sido rápida e alcança proporções significativas para a imagem da marca. ” Assim, em 

um contexto de mudanças de valores culturais no posicionamento das mulheres -  busca 

por igualdade de direitos no domínio público e privado -, a circulação de mensagens 

publicitárias consideradas machistas tem sido profundamente condenada por ativistas e 

pelo público em geral. 

Sobre a campanha do “Deixei o não em casa”13, autora acrescentou que “A (falta 

de) sintonia entre as representações femininas e a atualização de valores da sociedade tem 

sido alvo de questionamentos e preocupações por parte do próprio mercado publicitário.”, 

citando um outro estudo que relaciona publicidade e gênero no que toca a questão do 

Empoderamento Feminino, assim nos cientificando sobre os seguintes dados: 

 

                                                 
12 Anúncios que provavelmente passariam despercebidos há algumas décadas, agora são duramente criticados. Um 

exemplo recente foi o caso da Skol, que teve que reformular às pressas sua campanha de Carnaval após a frase “Esqueci 

o não em casa”. 
13 Campanha lançada durante o carnaval 2014 pela Skol. A polêmica se deu “após a frase “Esqueci o não em casa” ser 

alvo de protesto na internet por ser considerada uma forma de apologia ao estupro (BARBOSA, 2015). O anúncio da 

marca de cervejas trouxe à tona os aspectos mais machistas e violentos do Carnaval, dando a entender que a negação 

da mulher às investidas sexuais alheias pouco importam, principalmente, se esta tiver consumido bebidas alcoólicas, 

ignorando completamente a noção de consentimento. (NASCIMENTO & DANTAS, 2017, p.3-4) 
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 A pesquisa intitulada “Um olhar crítico sobre a Publicidade Brasileira”, 

coletou durante uma semana todos os comerciais veiculados 

nacionalmente na Globo e no canal fechado Megapix. Ao todo, foram 

analisados mais de 2.823 comerciais de 256 marcas e 42 segmentos do 

mercado. Os resultados apontam que 28% dos comerciais estereotipam 

algum gênero (na maior parte, mulheres), 12% empoderam, 5% usam a 

ideia de que para empoderar precisam diminuir e 55% são neutro. 

(OLIVEIRA-CRUZ, 2017, p.190) 

 

 Talvez o índice de 12%, citado acima, poderia ser bem maior se fosse levada em 

consideração a publicidade nas mídias sociais. Contudo, mesmo não sendo parte desse 

índice, mas sendo um ótimo exemplo de publicidade empoderadora, se insere a campanha 

publicitária “Redondo é sair do seu passado”, lançada no canal da Skol, na plataforma do 

YouTube no mês de março de 2017, com o vídeo intitulado “Reposter”14. 

Segundo matéria do site Geek Publicitários15, a empresa estaria tentando diminuir 

os efeitos negativos por ter a sua marca sempre associada a problemática do machismo e 

da objetificação da mulher.  

 

Mas depois de tantos anos explorando a cultura machista de objetificação 

da mulher em sua comunicação, como se faz para consertar os erros 

históricos cometidos por anos? Bom, apagar o que já foi feito é 

impossível, mas comunicar aos seus clientes que você se envergonha 

daquilo e pedir uma nova chance para recomeçar deve ser uma das 

melhores atitudes possíveis para remediar. (FERREIRA, 2017) 

  

E o seu autor ainda, acrescenta “Este comercial e um dos passos mais honestos e 

ousados que eu tenho visto ser dado em direção uma publicidade mais humana, diversa e 

respeitosa. ” Segundo a matéria, a Skol tem investido em mais diversidade e se mostra 

empenhada em mudar a percepção do público acerca do novo posicionamento da marca. 

Assim, este formato, diferentemente da publicidade tradicional, a partir do momento que 

veicula o seu próprio vídeo de campanha como um experimento social, ela [a marca] atiça 

a curiosidade e desconstrói qualquer preconceito por parte da audiência. 

Esse reposicionamento contribui para o aumento do valor da marca na mente do 

público feminino, na medida em que gera a percepção de que aquela empresa conhece os 

seus anseios e os apoia, de maneira que a faz sentir-se única e exclusiva, numa 

                                                 
14 O vídeo foi lançado na página oficial da marca no Facebook no dia 8 de março de 2017 em comemoração ao dia 

Internacional da Mulher. Realizado pela agência F/Nazca & Saatchi, através da Produtora Vetor Filmes, com Direção 

Geral de Criação de Fabio Fernandes. 
15 Matéria intitulada “Skol assume erros históricos e propõe recomeço com a campanha: Redondo é sair do seu 

passado”. O Geek Publicitários é um blog que reúne notícias do mundo da publicidade, da tecnologia e do 

entretenimento com mais de 44 mil curtidas no Facebook, 7760 inscritos no Youtube e 2285 seguidores no Instagram. 
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experimentação que ultrapassa o âmbito da racionalidade. Essas estratégias aumentam 

ainda mais o envolvimento emocional da audiência com a marca, fator decisivo no 

processo de fidelização das consumidoras com a empresa. 

Figura 1 – Exemplos de Pôsteres refeitos na campanha  

Fonte: http://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/skol-apresenta 

 

Reposter - Skol 

Script “Reposter” 

 

Imagem: caindo em alguma superfície, pôsteres com mulheres de biquíni amarelo (uma delas 

veste uma calça que revela todo o seu bumbum) segurando um copo e uma garrafa da cerveja 

Skol.  

Trilha: som de tambor  

Locução em off: Essas imagens fazem parte do nosso passado.  

Trilha: som de tambor  

Locução em off : O mundo evoluiu. E a Skol também. E isso não nos representa mais.  

Trilha: som de rasgos de papel e música com batida mais pop-rock ao fundo  

Imagem: uma mão surge rapidamente rasgando os pôsteres. E revelando os seguintes dizeres 

“SKOL APRESENTA: REPOSTER” – a tipografia padrão da marca “Skol” e a palavra ” 

REPOSTER “  na cor roxa, dividida em sílabas, com a letra “o” representada pelo símbolo 

de vênus ( ), em um fundo amarelo. 

Imagem: vão sendo revelados vários “dizeres” à medida que os cartazes vão sendo rasgados: 

  

“SEIS ILUSTRADORAS”; 

“RECRIANDO PÔSTERES ANTIGOS DE SKOL”;  

“SOB UM NOVO OLHAR”; 

Trilha:  a música fica mais batida  

Imagem: Ilustradora 1 (EVA UVIEDO) manuseando os antigos pôsteres; em seguida, surge 

o nome da ilustradora na tela e, abaixo, a rede social da artista. 

Imagem: corta para Ilustradora 2 (CRIOLA) – segue a mesma apresentação da primeira 

ilustradora – na frente de uma grande tela semi pintada. A artista faz movimentos com o tubo 

de spray sobre tela, realizando a pintura com a técnica da grafitagem.  

http://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/skol-apresenta
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Locução CRIOLA em OFF: Eu aceitei esse convite porque é importante descontruir 

estereótipos, preconceitos.  

Imagem: corta para Ilustradora 3 (CAMILA DO ROSARIO) – segue a mesma apresentação 

das ilustradoras 1 e 2 – sentada em frente a uma mesa, com diversos materiais de pintura e 

um dos pôsteres do início do vídeo. A artista aparece desenvolvendo seu novo pôster.  

Imagem: corta para Ilustradora 4 (ELISA ARRUDA) – segue a mesma apresentação das 

demais. Elisa surge no plano mais fechado apresentando detalhes da sua produção. 

Locução ELISA em OFF: Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer, foi tirar a mulher de 

ser a pessoa que ta servindo a cerveja. Não! Ela ta tomando a cerveja.  

Imagem: corta para Ilustradora 5 (MANUELA EICHNER) - mesma apresentação – Manuela 

aparece em vários ângulos com diversos pedaços de papeis recortados em grande escala e 

também sentada em frente ao computador. 

 Imagem: corta para Ilustradora 6 (CAROL ROSSETI) - mesma apresentação – Carol surge 

em sua mesa de trabalho com seus pinceis e canetas coloridas. Ao fundo da imagem, dentro 

do atelier, está Manuela; e Carol vai ao seu encontro.  

Locução CAROL em OFF: Que bom que a gente ta aqui pra dialogar sobre isso....  

Imagem: aparecem todas as 6 ilustradoras na tela. Algumas sentadas em bancos, ou escadas, 

outras de pé, em uma sala com paredes e piso neutros, dando destaque para as mulheres.   

Locução CAROL em OFF: ... porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo.  

Imagem: surge na tela o pôster anterior e corta rapidamente para o pôster recriado por 

Manuela Eichner. Ela segura seu pôster numa altura em que seus olhos ficam rentes os olhos 

que representa na sua “colagem”. 

Imagem: corte - Crioula surge segurando seu pôster. 

Imagem: corte -  Camila surge segurando seu pôster. 

Imagem: corte - Eva surge segurando seu pôster.  

Imagem: corte - Carol surge segurando seu pôster. Intercalam-se imagens de Carol segurando 

seu pôster em outras posições sentada na escada ou de pé. A mudança segue a batida da 

música. 

Imagem: corte – Elisa surge segurando seu pôster. Intercalam-se imagens de Elisa segurando 

seu pôster em outras posições, seguindo também a batida da música. 

Imagem: uma mão surge novamente rasgando a tela como se fosse de papel, revelando os 

seguintes dizeres “ SKOL REDONDO É SAIR DO SEU PASSADO” e locução em off 

repetindo os dizeres. 

Imagem: a mão agora rasga tela, surgindo “SE VOCE ENCONTRAR UM POSTER 

ANTIGO DE SKOL, AVISE A GENTE. SKOL.COM.BR/REPOSTER” 

Locução em off: SE BEBER, NÃO DIRIJA (aparece os mesmos dizeres em tarja azul na parte 

inferior da tela. 
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Figura 2 – abertura do comercial 

Fonte: print screen de cenas do vídeo 

 

Figura 3 – Cenas do comercial Reposter 

Fonte: print screen de cenas do vídeo 

 

Análise  

Comparando os elementos de pesquisas anteriores, principalmente dos elementos 

da pesquisa de Heloisa H. S. Franco Oliveira, tomaremos os mesmos componentes 

propostos pela autora para verificarmos se tais também existem no vídeo “Reposter”, e 

assim, averiguar se existe a possibilidade de se dizer como o vídeo Reposter efetiva a 

questão do empoderamento feminino. No estudo de Oliveira, ela classifica os vídeos 

segundo os seguintes argumentos: presença da mulher com sedução (argumento: loira, de 

biquíni com a cerveja); masculinidade hegemônica; conflito nas relações de gênero; 
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associação icônica entre o corpo da mulher e a lata de cerveja.  E, sobre os cenários: bar, 

praia, casa, churrasco e cenários de verão e de carnaval.  

Na nossa análise, nenhum desses elementos está presente na produção do 

Reposter. Contudo, cabe ressaltar que a não utilização de tais elementos não indica que o 

vídeo se constitui totalmente como uma narrativa empoderadora. Esta se dá, na verdade, 

por conta do uso de outros elementos da narrativa que parecem mais importantes, e os 

quais revelam a real mudança de postura da empresa perante as mulheres. Esses novos 

elementos são, primeiramente, a inovadora proposta da marca de convidar ilustradoras 

mulheres para refazerem os cartazes, possibilitando que as mulheres se representem do 

modo que eles se veem (uma visão completamente diferente das propostas anteriores da 

marca); segundo, por apresentar profissionais em suas áreas de trabalho (artes) - ressalva 

para o convite a artista Taina Lima “Criola” que atua na área do grafite, considerada uma 

área tipicamente masculina16 -; terceiro, a presença das mulheres não é sexualizada, suas 

vestimentas e postura corroboram para a sua apresentação profissional – elas são 

apresentadas como mulheres reais, executando suas atividades profissionais -; quarto,  a 

hipótese da campanha ter referenciado a atitude de intervenção das mulheres como no 

caso da campanha “Deixei o não em casa” em que as mulheres recriam os cartazes quando 

escrevem “ E trouxe o nunca.”, fazendo um tipo de palimpsesto - no caso do Reposter,  a 

proposta de intervenção parece ter sido a mesma - só que agora, feita através da figura 

das artistas; quinto, cada mulher surge na tela apresentando sua criação – este além de 

ajudar no reconhecimento das obras (que seguirão para os bares de todo o Brasil), 

mostram a mulher na posição de protagonista da criação artística; por último, o cenário é 

o ambiente profissional das mulheres, o ateliê – diferente das antigas peças em que bares, 

praias ou os lares eram a paisagem dos comerciais  – o fundo branco (em que todas 

aparecem) da mais realce as mulheres, evidenciando a proposta de destaque especial da 

própria mulher na produção.  

 

 

Considerações finais 

Segundo observou-se, a publicidade convencional tem se apresentado cada vez 

menos eficiente e, no ambiente das mídias sociais sua eficácia é exponencialmente 

                                                 
16 Segundo Costa e Pedrosa (2012) “A exemplo, de sua circulação na cidade, os jovens homens conseguem maior 

investimento, apoio de empresas ou governamentais para eventos, participa de muitos espaços e estão inseridos em 

projetos e programas governamentais, em maior quantidade que as jovens mulheres. Aspectos que colaboram para o 

maior desenvolvimento dos jovens homens no grafite. 
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reduzida.  Apesar das empresas já terem observado esta tendência há décadas, foi apenas 

com a revolução digital que as marcas se “comoveram”, e concentraram mais esforços na 

finalidade de impactar os usuários mais ativos das mídias sociais, nesse caso, as mulheres.  

Nos últimos anos, elas até conseguiram uma certa liberdade em relação ao 

estereótipo de mulher e esposa. Contudo, transformaram-se em outro tipo de produto a 

ser explorado nos meios de comunicação - enquanto produto sexual. Fato este, que limita 

as mulheres à exposição dos seus corpos. Essas reproduções devem ser desconstruídas, 

para que elas sejam respeitadas enquanto indivíduos, independentemente do seu género e 

do seu tempo.  

Algumas dessas mudanças só puderam ser possíveis por que estamos vivendo em 

novos tempos de ressignificação das esferas de produção e difusão de mensagens por 

parte dos telespectadores – os quais também são consumidores - cuja resposta do público 

tem sido rápida e alcança proporções significativas para a imagem da marca.  

Assim, em um contexto de mudanças culturais e de valores que refletem o 

posicionamento das mulheres na busca por igualdade de direitos nos domínios público e 

privado, a circulação de mensagens publicitárias consideradas machistas tem sido 

fortemente combatida. Essas, tiveram como pano de fundo o ambiente das mídias sociais. 

A possibilidade de poder compor peças mais elaboras e o feedback das audiências, quase 

instantâneo, obriga as empresas a prestarem mais atenção no público feminino. E a Skol 

parece ter aprendido bem essa lição.  

Por fim, observar-se a disposição do público em aprovar cada vez mais empresas 

que apoiam a causa do empoderamento. Enquanto as marcas continuarem a degradar e 

objetificar as mulheres, elas tenderão a ocupar cada vez menos espaço na mídia. Portanto, 

quando numa linha de comunicação preponderar-se narrativas que levem a mulher a sério, 

a inspirem e reivindiquem seu poder, ao invés de contribuírem para a manutenção de suas 

inseguranças, a indústria publicitária poderá oferecer excelentes resultados sociais e, por 

consequência, aumentar seus resultados financeiros. 

O trabalho realizado em Reposter é de vital importância para que o 

empoderamento feminino permeie com mais força a consciência das pessoas de forma 

geral. Com isso, a publicidade acaba se tornando essencial nesse intuito, pois ela opera e 

estrutura todo uma rede capitalista. O que, primeiro, garante o lucro das empresas, todavia 

esta também tem peso na formação cultural da sociedade. O que se espera, 

verdadeiramente, é que através de vídeos como Reposter, constatações como as feitas pela 
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pesquisadora Heloisa Helena, no início desse artigo, sejam iguais as imagens que a Skol 

recriou no seu comercial, em conclusão, que elas possam realmente fazer parte do nosso 

passado.   
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