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Resumo 

 

O seguinte trabalho propõe-se a analisar a influência dos novos hábitos de consumo na era 

digital e em como as marcas se adaptam a esse novo público. Tratando especificamente do 

reposicionamento observado nas campanhas publicitárias desenvolvidas recentemente 

pela marca de cerveja Skol, exemplificando como a marca fez uso da Publicidade das 

Causas Sociais, ramificação da Publicidade Social, para desenvolver tal mudança. 

Contemplando assim, as alterações propiciadas pelo avanço da tecnologia, refletidas na 

sociedade que levaram ao surgimento de uma cultura participativa e convergente 

gerando uma nova reorganização na relação entre as marcas e o consumidor e, 

consequentemente, um novo modo de fazer publicidade. 
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As novas tecnologias e os desdobramentos causados por elas 

 

Estamos vivenciando um verdadeiro boom das novas tecnologias e a reorganização da 

sociedade em função deste acontecimento, os fatos diversos acontecem rapidamente e 

deixam de ser novidade mais rápido ainda. A volatilidade das relações sociais acarretou 

em sua mutação, mas que mudança é essa e de que forma ela atinge a todos?   

Segundo a revista Forbes
4
, o Brasil é maior usuário de redes sociais da América 

Latina com um total de 93,2 milhões de internautas até o final de 2016. Levando este 
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dado em consideração é possível compreender o porquê de palavras como Whatsapp, 

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat serem habituais para grande parte da 

população. Hoje é difícil encontrar jovens que não utilizem pelo menos uma das redes 

sociais citadas e o uso das mesmas avançou e continua crescendo entre as demais 

gerações; possuir uma conta em tais redes não é mais algo restrito somente entre os 

integrantes das gerações Y e Z. A disseminação do uso dos Smartphones
5
 e a facilidade 

de compra do mesmo explica essa nova reorganização social.   

Um bom exemplo neste caso é um aparelho como o telefone celular. Dada as 

conquistas da informática, particularmente as progressivas diminutas formas 

dos chips e outros componentes eletrônicos, um telefone celular hoje, além 

da sua característica fundamental que é a mobilidade, apresenta 

possibilidades funcionais variadas, tais como o registro, o envio e a recepção 

de imagens e sons, acesso à Internet, troca de mensagens escritas do tipo 

SMS, diversão na forma de games etc, que o re-significam como um 

dispositivo de comunicação multimidiático. (PEREIRA, 2006, p.2) 

 

  O crescimento é expressivo, dados da pesquisa Google Consumer Barometer 

afirmam que “em quatro anos, o número de pessoas que usam esse tipo de celular no 

Brasil subiu 3,5 vezes, passando de 14% em 2012 para 62% em 2016” e “no mundo, o 

aumento foi de 33,3% em 2012 para 70% em 2016” 
6
.  

Os celulares estão influenciando pessoas cada vez mais jovens, eles são os 

chamados nativos digitais, grupo formado por pessoas que nasceram no meio em que a 

internet é onipresente, vivem a inovação, vão crescer com o desenvolvimento da 

tecnologia e aprender desde cedo a utilizá-los. Por isso hoje, ver uma criança usando o 

touch do celular e acessando aplicativos com facilidade tem sido cada vez mais usual. A 

geração tem ainda mais dificuldade em se manter desconectado, pois teve contato com 

aparelhos tecnológicos desde cedo, tornando-se intrínseco a eles e fazendo parte da 

constituição do ser. 

Em relação aos jovens e adultos, hoje é natural acordar e a primeira atitude do 

dia ser, após abrir os olhos, pegar o celular, que normalmente fica ao alcance das mãos e 

checar os emails, as notificações do Facebook e Instagram, as mensagens do Whatsapp 

e do Messenger, entre outros. O movimento vai sendo naturalizado no cotidiano, as 

                                                                                                                                               
4  Disponível em: http://www.forbes.com.br/fotos/2016/06/brasil-e-o-maior-usuario-de-redes-sociais-da-

america-latina/. Acessado em: 01/04/2017 às 18:07. 

 
5  Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/dino/estatisticas-de-uso-de-celular-no-brasil-

dino89091436131/. Acessado em: 06/07/2017 às 20:30. 

6 Disponível em: https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/02/28/uso-de-smartphones-cresce-35-

vezes-no-brasil.htm. Acessado em: 01/04/2017 às 18:10. 
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Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

pessoas começam o dia conectadas e permanecem assim, durante o decorrer do dia 

continuam utilizando ativamente as redes sociais para diversos fins, desempenham suas 

atividades diárias online, estudam, trabalham e ao fim do dia, antes de descansarem 

repetem o mesmo movimento de quando acordam.  

Atualmente atitudes como a exposta acima são consideradas comuns, pois, há 

pessoas que não podem abrir mão de manter-se conectadas e o motivo não se resume ao 

que foi naturalizado no seu dia a dia, mas também devido ao seu trabalho, à sua 

realidade cotidiana.  Nesse cenário, a publicidade é uma área que possui expressivo 

número de profissionais que passam pela mesma situação, pessoas que nem se 

imaginam sem o celular, fato esse que já é o suficiente para causar diversos transtornos. 

Profissionais que precisam manter páginas de redes sociais atualizadas, por exemplo, 

precisam estar sempre disponíveis criando conteúdo e, por isso, desconhecem o real 

sentido de estar offline. 

Segundo André Duarte, tal conjuntura acarretou o surgimento de novas 

patologias psicológicas à sociedade moderna contemporânea denominadas doenças da 

modernidade, transtornos como ansiedade, “doença da pressa” e a nomofobia que é 

caracterizada pelo transtorno causado através do medo de ficar incomunicável, offline: 

Funcionando como um sinal para a presença de um transtorno primário, ela 

expressa uma dependência patológica de uma tecnologia, computador ou 

telefone celular, como forma de minimizar as dificuldades, pelo fato desses 

dispositivos costumarem trazer sensações de segurança, de confiança, de 

bem-estar, reduzindo, assim, o estresse. (DUARTE, 2016, p. 67) 

 

Outra mudança visível se dá no âmbito das relações de emprego, pois, em outros 

tempos, após o turno de trabalho o funcionário podia dedicar-se 100% a fazer o que bem 

entendesse com o seu tempo livre. Atualmente, para os profissionais inseridos no meio 

online, o tempo livre está cada vez mais escasso e os aplicativos tornaram-se um meio 

de manter o funcionário sempre disponível para o seu chefe (e vice-versa), pois 

mensagens trocadas em aplicativos são uma forma menos invasiva do que ligações e 

permitem que os interlocutores continuem fazendo outras coisas enquanto se 

comunicam. Com isso, os limites são comprimidos resultando numa complexa 

diferenciação da vida profissional e pessoal. Atualmente, levar o trabalho para casa 

continuar seu desenvolvimento em casa está interligado ao próprio cotidiano do 

profissional e cada vez mais a situação é naturalizada. 

 

A atitude do novo consumidor 
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A sociedade atual tem sido marcada pelo medo de estar offline, ao sair é fácil 

encontrar pessoas fazendo selfies, gravando vídeos, tirando snaps, documentando suas 

idas a restaurantes, shows, confraternizações, entre outras, ansiando por mostrar aos 

seus amigos e seguidores o que está acontecendo. Só a experiência não é mais 

satisfatória, é preciso publicizar essa experiência. Uma palavra em alta ultimamente é 

compartilhar, utilizada nas redes sociais, nas mídias tradicionais, na publicidade em 

geral, o termo nos aloca no hábito do compartilhamento.  

A cultura do compartilhamento não é um fenômeno exclusivo da internet, a 

sociedade sempre teve necessidade de compartilhar as coisas, tornar algo público e é daí 

que a publicidade se origina. Todavia, hoje em dia, a disseminação de tais práticas se 

tornou mais ágil. É importante frisar que os fenômenos são antigos e não foram 

causados pelo digital, apenas potencializados por ele. 

Compartilhar ganhou novos significados. Não se trata mais somente de dividir, 

fazer parte de algo com alguém, compartilhar hoje é utilizado como um movimento de 

aprovação e representação, quando algo agrada e o ser se vê representado naquilo ele 

compartilha com os demais, ele quer tornar aquilo público, quer que as pessoas que o 

cercam saibam da sua opinião. O mesmo acontece quando há o desejo em participar de 

certas causas, mostrar indignação, dividir situações engraçadas; compartilhar virou uma 

poderosa ferramenta de difusão de causas, ideias, ideais, as empresas sabem disso e têm 

se apropriado dessa situação: 

O compartilhamento indica uma maior vontade de dar visibilidade para a 

mensagem, onde o usuário acredita que o conteúdo é relevante o suficiente 

para ser dividido com sua rede social. Além disso, o compartilhamento pelo 

usuário dá mais visibilidade, na medida em que essa informação aparece na 

timeline de uma parte maior das conexões deste usuário. A curtida, por sua 

vez, é uma forma “menor” de participação, pois é considerada pelos usuários 

como uma forma “discreta” de apoiar ou marcar uma mensagem, sem 

necessariamente implicar em muito engajamento com o conteúdo. 

Finalmente, o comentário é a forma de engajamento maior, pois o usuário 

quer conversar com a marca e com outros usuários sobre o assunto. Quanto 

mais vezes um mesmo usuário participa da página, maior seu engajamento 

com a marca. (PEREIRA e POLIVANOV, 2014, p. 135) 

 

As empresas atuais não querem somente um consumidor, querem fãs, querem 

que o consumidor vista a camisa da marca, compre, compartilhe, torne-se um 

colaborador da marca e, com isso, influencie outros a se tornarem consumidores-

colaboradores também. As Corporações estão começando a entender a importância do 

consumidor como influenciador e isso é resultado da difusão das redes sociais na 
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sociedade e da mobilidade, hoje 1 consumidor insatisfeito não é somente 1, ele pode 

gerar conteúdo, tornar a situação pública, alcançar milhares de pessoas que se 

identificam e/ou solidarizam com aquela situação e tomem seu partido, trazendo assim 

milhares de consumidores insatisfeitos. O consumidor atual é colaborativo e 

participativo, as empresas sabem disso e cada vez mais têm pesquisado e buscado 

métodos de pesquisa para agradar os consumidores para que esse empoderamento usado 

em prol das suas causas.  De acordo com Jenkins: 

A convergência, como podemos ver, é tanto um processo corporativo, de 

cima para baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima. A 

convergência corporativa coexiste com a convergência alternativa. Empresas 

midiáticas estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo midiático pelos 

canais de distribuição para aumentar as oportunidades de lucros, ampliar 

mercados e consolidar seus compromissos com o público. Consumidores 

estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter um controle 

mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros 

consumidores. As promessas desse novo ambiente midiático provocam 

expectativas de um fluxo mais livre de ideias e conteúdos. Inspirados por 

esses ideais, os consumidores estão lutando pelo direito de participar mais 

plenamente de sua cultura. (2006, pag. 46) 

 

As velhas e novas mídias estão colidindo, juntando-se, coexistindo num 

fenômeno nomeado por Jenkins de cultura da convergência, mas essa não é a única que 

percebemos, há também uma cultura participativa e aqui a bola da vez é o engajamento, 

o consumidor tem operado como agente fundamental desse processo: 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 

consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e 

ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 

migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de 

comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 

consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores 

são agora barulhentos e públicos. (JENKINS, 2006, pág. 47) 

 

O novo consumidor é exigente e, por isso, não é mais totalmente leal à essência 

da marca, à promessa reproduzida pela mesma, se a promessa e os atos forem 

incompatíveis, o consumidor muda. Ao mesmo tempo é acessível, se antecipa e está 

ligado em assuntos do seu interesse, ele busca informação, corre atrás, não acredita mais 

em qualquer coisa que é dita, o novo consumidor questiona, quer saber o porquê, quer 

entender, quer o melhor, sabe da sua importância e quer ser tratado como tal, não aceita 

menos que isso. 

Atualmente, o consumidor começa a pensar mais sobre o que está consumindo e, 

consequentemente, a marca tem mais peso, pois, praticamente todas as informações e 

fatores são levados em conta, aqui surge a ideia do “não me representa, não consumo” e 
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não somente essa, além de não consumir o consumidor tem voz para deixar claro seus 

motivos e, assim, induzir outros a não consumirem também. Qualquer situação pode 

tomar proporções inimagináveis, na internet tudo pode acontecer e por isso hoje as 

empresas se empenham tanto para controlar as situações ligadas ao seu nome nessa zona 

imprevisível.  

 

A publicidade se (re)inventando 

 

 A sociedade mudou: as relações interpessoais, a rotina, a organização familiar 

mudou, o consumidor acabou mudando também e a publicidade não teve outra opção, 

precisou se adaptar, tornar-se nova para sobreviver a esse novo cenário.  

Dessa nova realidade material e imaterial surgiu a ciberpublicidade, como 

resposta às novas possibilidades e exigências, incorporando cada novo gadget 

criado, de forma a ampliar e intensificar seus pontos de contato com os 

consumidores. Para a contribuição palpável do processo, que ainda está em 

curso e em plena ebulição, a proeminência dos “mobiles” foi fundamental 

para o aumento da atuação efetiva de toda a população no processo de 

circulação de conteúdo desde a produção até recepção. Por isso, o celular é 

um bom exemplo de “novo meio de comunicação”. (SALDANHA, NERY, 

2015)  

 

A ciberpublicidade vem surgindo como resposta aos anseios impostos pela nova 

organização da sociedade. As empresas perceberam que teriam que se comunicar de 

alguma forma com esse público conectado, teriam que se adequar ao novo cenário ou 

perderiam essa parte do mercado e, consequentemente, capital. Dessa adequação 

surgiram novas necessidades no mercado, profissões como “social media”, 

desenvolvedor mobile, digital influencer estão em alta ultimamente, Publicidade Online 

é o ramo da vez e tem se destacado pela sua imprevisibilidade. 

Na Ciberpublicidade, o consumidor não apenas responde (positiva ou 

negativamente) aos apelos de uma campanha publicitária. Ele é convocado a 

participar das campanhas, a coconstruir sua narrativa, a ser coenunciador das 

marcas. Sem a interação, on-line e off-line, desse hiperconsumidor (também 

chamado de prossumer), não há sequer campanha. (ATEM e TAVARES, 

2014, p. 131)  

 

É importante deixar claro que o crescimento do digital não extinguiu as mídias 

tradicionais, pelo contrário, no atual momento as novas mídias e as antigas estão num 

processo de convergência. As “mídias OFF” fazem uso de mecanismos ON, é fácil 

observar tendo como exemplo programas como The Voice Brasil e MasterChef Brasil, 
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que fazem do Twitter uma zona de engajamento com o telespectador, chegando a 

mostrar alguns tweets durante a exibição do programa na TV. 

Em face disso, há a confirmação de que a ciberpublicidade possa ser a peça 

chave do novo contexto mercadológico (SALDANHA, NERY, 2015), mas ela por si só 

não se viabiliza. O uso que o consumidor fará do novo formato que será capaz de mudar 

as relações existentes, aqui, mais uma vez o consumidor ocupa o lugar da ação. Hoje 

não adianta mais apenas ver a campanha, é preciso gerar engajamento, desta forma, 

somente através das atitudes desempenhadas pelo consumidor que a ciberpublicidade 

funcionará ou não.  

Dessa nova disposição mercadológica a Publicidade Social vem ganhando voz e 

vez, tendo em vista que os caminhos dispostos pela ciberpublicidade são mais acessíveis 

e o consumidor possui um tipo de autonomia nesse quadro. Há uma maior preocupação 

com o conteúdo que será veiculado justamente pela dualidade no espaço ciber em que 

uma campanha, de acordo com a sua organização e comunicação, pode ser aclamada ou 

condenada e essa reação na rede tomar proporções absurdas e estender-se para fora dela. 

Resumindo, a Publicidade Social 

emerge enquanto dilatação da Publicidade Comunitária, mas só pode ser 

viabilizada por conta dos caminhos abertos pela ciberpublicidade. 

Posicionada no cenário da ciberpublicidade, com uma proposta contra-

hegemônica, o paradoxo se estabelece. É que a Publicidade Social se apropria 

de aparatos maquínicos hegemônicos advindos da ciberpublicidade, para 

reinterpretá-los também numa concepção contra hegemônica, já que o 

usuário não se serve de tais equipamentos apenas para reprodução de um 

discurso dominante, mas também pode usá-los para modificar sua realidade 

local, tanto com projetos de reafirmação identitária, como com projetos de 

resistência. (SALDANHA, NERY, 2015)  

 

  É importante destacar que “a Publicidade Social não se propõe a se opor à 

Publicidade Mercadológica, mas operar em outra ordem” (SALDANHA, 2017), assim a 

mesma faz uso dos mecanismos dispostos para captar o público de forma criativa, 

deixando de lado o “básico”.  Sua diferença em relação à Publicidade Comunitária se dá 

pelo uso de uma via não passiva, na Publicidade Social a causa proposta tem um maior 

alcance, não se resume apenas a comunidade.  

Segundo Saldanha (2017, pág. 11) “a Publicidade Social retoma o sentido 

inaugural da publicidade que é ―tornar público, diferenciando-se da Propaganda 

tradicional mercadológica que emite um comunicado para uma massa receptora 

passiva.” O mercado se deu conta da importância do consumidor na nova forma de 
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organização e tem se esforçado para dialogar com o mesmo, mais a frente isso será 

exemplificado. 

 

Publicidade Social da Skol em direção ao empoderamento feminino via Causas 

Sociais  

 

A Publicidade Social é considerada uma nomenclatura guarda-chuva que 

abrange diversas outras que vêm sendo desenvolvidas, estudadas e mapeadas pelo 

LACCOPS - Laboratório de Comunicação Comunitária e Publicidade Social da 

Universidade Federal Fluminense, vinculado ao INPECC “o laboratório pretende 

investigar, identificar e mapear projetos de Comunicação ligados à Publicidade 

Comunitária e Social com ênfase em projetos e produções locais”.
7
  

Aqui nos ateremos em estudar a Publicidade de Causas Sociais e como ela vem 

sendo utilizada pelas marcas como forma de melhorar o relacionamento com o público e 

“redimir” atitudes passadas. 

Devido à centralização do consumidor no cenário comunicacional, as marcas 

tiveram que buscar novas formas de captar esse consumidor que saiu da passividade e 

não aceita mais a velha organização da comunicação publicitária. Nesse contexto, 

perceberam que fazer uma publicidade voltada para as causas sociais, tendo como 

prisma a equidade, agradar e engajar o consumidor, colaborando assim para o 

crescimento da marca. Por esse motivo, o número de campanhas nessa linha cresceu nos 

últimos tempos, a sociedade mudou, o novo consumidor tem voz e caso se sinta 

prejudicado vai procurar uma forma de afetar a marca para tentar reverter a situação, 

lembrando que consumidores insatisfeitos com acesso à internet são capazes de 

influenciar muitos outros rapidamente, as marcas não querem mais correr esse risco. 

Um exemplo claro desse fenômeno é o que aconteceu com a marca de cerveja 

Skol, da Ambev, que mudou seu posicionamento nos últimos anos após polêmicas e 

críticas recebidas nas redes sociais, principalmente por grupos feministas. Tais grupos 

denunciavam a marca por sua postura machista, sempre usando o corpo feminino como 

mercadoria e de forma sexualizada para vender seu produto. Após diversas críticas das 

feministas, a situação se estendeu por outros grupos e as mulheres, não só as que se 

                                                 
7  Disponível em: http://www.laccops.pro.br/Sobre/. Acessado em: 06/07/2017 às 21:30. 

http://www.laccops.pro.br/Sobre/
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consideram feministas, tomaram para si a causa e exigiram mudanças, fazendo 

“barulho” nas redes sociais.  

Com esse cenário de protesto a marca decidiu “ouvir” os protestos, 

compreendendo que não tinha mais como ignorar e continuar fazendo as campanhas de 

sempre, e modificou a forma que se comunica com o consumidor fazendo uso de 

campanha criativas, inovadoras, que prezam a igualdade entre os gêneros, raças e 

orientação sexual, como será possível observar mais a fundo com a análise a seguir.  

A Skol é uma marca que optou por se moldar ao novo cenário e para isso fez uso 

da Publicidade Social. Não é novidade que a marca do grupo Ambev sempre fez uso de 

uma publicidade considerada inadequada para o público feminino, sensualizando o 

corpo com a estereotipada imagem da mulher retratada como objeto sexual. Tanto que 

campanhas assim eram perfeitamente aceitas por nossa sociedade, quando a mercadoria 

era, na verdade, a cerveja.  

Percebe-se, portanto, a discrepância com as campanhas realizadas por marcas 

estrangeiras de cerveja, uma delas, a Stella Artois, que faz parte do portfólio da Ambev 

no Brasil e possui um posicionamento totalmente diferente se comparado ao das marcas 

Skol, Brahma e Antarctica. Fazer uso de uma campanha assim em um país que ocupa o 

17º lugar no ranking mundial de países que mais consomem cerveja
8
 e que possui um 

público feminino que gosta e consome a bebida é inapropriado.  

Apesar disso, inúmeras marcas de cerveja faziam e fazem uso desse modelo 

inadequado de fazer publicidade. A cada campanha os clientes já ansiavam em saber 

quem seria a “gostosa da cerveja” da vez. É normal chegar a um bar e ver diversos 

cartazes exibindo mulheres que se encaixam no padrão de beleza atual da sociedade, 

seminuas, carregando a cerveja, servindo-a, representando ali que mulher só serve para 

isso, servir. Ver a mulher de forma objetificada no cartaz faz com os homens 

considerem a mulher mercadoria também e isso contribui, ainda mais, para o aumento 

de casos de falta de respeito, abuso e até mesmo para casos mais graves como estupro 

que não são poucos no país.    

A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil segundo dados do 9º 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública
9
 (2014). Vale ressaltar que o número apontado 

no anuário é menor do que os casos reais, visto que a pesquisa, na realidade, só leva em 

                                                 
8  Disponível em: http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/o-consumo-de-cerveja-brasil/. Acessado em: 

08/04/2017 às 19:00. 
9  Disponível em: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/apenas-35-dos-casos-de-estupro-no-brasil-

sao-notificados.html. Acessado em: 08/04/2017 às 19:05. 

http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/o-consumo-de-cerveja-brasil/
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/apenas-35-dos-casos-de-estupro-no-brasil-sao-notificados.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/apenas-35-dos-casos-de-estupro-no-brasil-sao-notificados.html
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conta os casos que foram registrados e que estão documentados com boletim de 

ocorrência, ou seja, cerca de 35%. Há ainda outros 65%, que é o percentual equivalente 

às mulheres que sofreram abuso sexual e nem sequer entraram na estatística. Dados 

assim deveriam ser suficientes para uma marca repensar seu posicionamento, mas não 

foi o caso, em fevereiro de 2015 a Skol fez uma campanha de carnaval que conseguiu 

mobilizar a população feminina
10

, num país em que acontecem 5 estupros
11

 por hora 

fazer uma campanha de carnaval incitando “aceitação”, falta de liberdade, 

aproveitamento de oportunidades é, no mínimo, falta de criatividade.  

Após veicular a campanha “Esqueci o não em casa” na mídia exterior a marca 

recebeu inúmeras críticas
12

, duas amigas “modificaram” o texto contido na mesma e 

postaram a foto abaixo com um texto em uma rede social. A postagem viralizou e 

obteve milhares de curtidas e compartilhamentos, com isso, a comunidade feminista, 

além de diversas outras, se mobilizaram contra a campanha.  

 

A repercussão contrariou a expectativa da marca, o caso foi parar no Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária e foi arquivado. No entanto, todo o 

alvoroço causado foi suficiente para que a marca mudasse o posicionamento da 

campanha que passou a veicular em mídias exteriores com incentivo ao respeito no 

carnaval. 

                                                 
10  Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/outdoor-da-skol-para-carnaval-causa-indignacao-em-

sao-paulo/. Acessado em: 08/04/2017 às 20:30. 
11  Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/05/30/numero-de-casos-

de-estupro-no-brasil-pode-ser-10-vezes-maior.htm. Acessado em: 08/04/2017 às 19:03. 
12  Disponível em: https://medium.com/observat%C3%B3rio-do-discurso-midi%C3%A1tico/skol-esqueci-o-

n%C3%A3o-em-casa-50c39670d047. Acessado em: 08/04/2017 às 20:20. 

http://exame.abril.com.br/marketing/outdoor-da-skol-para-carnaval-causa-indignacao-em-sao-paulo/
http://exame.abril.com.br/marketing/outdoor-da-skol-para-carnaval-causa-indignacao-em-sao-paulo/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/05/30/numero-de-casos-de-estupro-no-brasil-pode-ser-10-vezes-maior.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/05/30/numero-de-casos-de-estupro-no-brasil-pode-ser-10-vezes-maior.htm
https://medium.com/observatório-do-discurso-midiático/skol-esqueci-o-não-em-casa-50c39670d047
https://medium.com/observatório-do-discurso-midiático/skol-esqueci-o-não-em-casa-50c39670d047
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Após esse episódio a marca teve uma visível mudança em seu posicionamento, 

algo considerado inédito para uma marca de cerveja, ainda mais quando essa marca é a 

Skol. Campanhas estreladas por mulheres seminuas deram lugar a pessoas fora dos 

padrões de beleza da sociedade e minorias curtindo a vida e bebendo cerveja, LGBT’s, 

homens, mulheres, gordos e magros, negros e brancos a comunicação publicitária da 

Skol passou a prezar a inclusão.   

E levou tão a sério essa nova imagem que no dia 8 de março deste ano resolveu 

dar mais que flores para as mulheres, deu respeito
13

. Criação da F/Nazca, agência de 

publicidade da Skol, a campanha lançada no dia da mulher nos canais digitais da marca 

é um misto de pedido de desculpa, empoderamento, criatividade, mudança
14

, a Skol 

quis deixar bem claro qual é o seu posicionamento atual e não se preocupou em negar o 

passado machista, todos sabem que ele existe, pelo contrário,  usou o passado como 

ponto de partida do conceito da campanha.  

A postagem criada no Facebook da marca e iniciada com a frase “Já faz alguns 

anos que algumas imagens do passado não nos representam mais” possui mais de 216 

mil curtidas e o vídeo
15

 da campanha na plataforma YouTube está perto de chegar as 84 

mil visualizações, mais do que números é visível como a campanha agradou aos 

consumidores da marca e a proporção que a mesma tomou. 

                                                 
13  Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/03/09/skol-assume-passado-

machista-e-ressalta-a-importancia-de-evoluir.html.  Acessado em: 02/04/2017 às 19:40. 
14  Disponível em: http://www.huffpostbrasil.com/2017/03/08/fim-da-gostosa-da-cerveja-skol-aposta-na-

criatividade-das-mul_a_21876713/. Acessado em: 02/04/2017 às 19:30. 
15  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g_8fnMtbdso. Acessado em 02/04/2017 às 19:35 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/03/09/skol-assume-passado-machista-e-ressalta-a-importancia-de-evoluir.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/03/09/skol-assume-passado-machista-e-ressalta-a-importancia-de-evoluir.html
http://www.huffpostbrasil.com/2017/03/08/fim-da-gostosa-da-cerveja-skol-aposta-na-criatividade-das-mul_a_21876713/
http://www.huffpostbrasil.com/2017/03/08/fim-da-gostosa-da-cerveja-skol-aposta-na-criatividade-das-mul_a_21876713/
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O vídeo que se inicia mostrando as campanhas antigas e falando: "Isso não nos 

representa mais" foi produzido para a campanha “Reposter” que tem como slogan a 

frase “redondo é sair do seu passado”. A campanha visa retirar dos bares cartazes 

antigos com a estereotipada visão da mulher como objeto sexual e substituí-los por 

novos, para isso foram convidadas 8 artistas plásticas e ilustradoras influentes nas suas 

áreas de atuação e nas redes sociais que tinham como desafio recriar os pôsteres antigos 

sob uma nova perspectiva, cada qual com o seu olhar. É nesse momento que a 

campanha se configura enquanto Publicidade Social, pois a Sociedade Civil, nesse caso 

representada pelas mulheres, que tomam pra si a sua própria causa, que até então era 

comandada apenas por interesse de mercado seguindo a lógica dominante. 

“É através da inclusão de cidadãos comuns, não só pela interação, mas pela 

vinculação profunda às causas, que a Publicidade Social se realiza de fato. A 

mecânica da dilatação não se encerra, portanto, na ampliação pura e simples 

da causa para que fique conhecida por um grande número de pessoas com o 

apoio de uma marca empresarial pública ou privada [...]. Se dá na expansão 

que se avoluma com a inclusão das perspectivas e soluções criativas 

colaborativas. Há nesse processo uma subversão da lógica hegemônica 

vigente em seus papéis, por isso, contra-hegemônicas... direcionadas a 

determinadas causas por adeptos que tomaram pra si, causas de minorias, 

como se fossemsuas e propuseram soluções a serem construídas com 

práticas”. (SALDANHA, NERY, 2015) 

 

É importante notar que alguns cartazes continuaram a ter a imagem da mulher, 

mas a forma que a figura feminina foi representada é totalmente diferente da que era 

usada.  Agora a mulher é mostrada de forma empoderada, dona de si, mulheres “reais” 

foram retratadas, as ilustradoras fizeram questão de deixar claro que mulher também 

consome cerveja, se diverte com os amigos e não é preciso ter um determinado padrão 

corporal para que isso aconteça. Aqui ficou claro que com criatividade, empatia e 

consciência social é possível fazer propaganda de cerveja com uma mulher estampando 

cartaz de forma não objetificada. 
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A campanha foi um verdadeiro sucesso e além do vídeo há também o site
16

 onde 

a marca explica a campanha e convida o visitante a criar e enviar sua versão dos 

pôsteres mostrando as mulheres e a Skol de um jeito novo. Ou seja, traz para ação a 

mulher, configurando novamente, um caso de Publicidade Social. 

Os pôsteres enviados ficam expostos na galeria do site e é possível vê-los em 

tamanho maior, saber o nome da artista e compartilhá-los nas redes sociais caso queira. 

Além de todo o engajamento com o público, o site mantém a essência da campanha, 

possuindo uma aba chamada “Saindo do passado” que solicita aos internautas 

informações sobre estabelecimentos que ainda possuem pôsteres antigos da marca para 

que possam ser substituídos pelos novos.  

                                                 
16  Disponível em: http://www.skol.com.br/reposter/. Acessado em: 02/04/2017 19:50. 
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Considerações Finais:  

 

No decorrer do texto ficou claro que o papel do novo consumidor no meio 

publicitário se modificou, deixou de ser apenas o componente que será atingido pela 

mensagem, agora ele é a peça central do jogo e as empresas têm buscado maneiras de se 

apropriar positivamente desta situação.  

 A Skol optou por usar a criatividade ao invés de uma escolha que antes seria 

óbvia. A campanha que exemplificou o artigo se destaca pelo uso da publicidade social 

pela via das causas sociais para reforçar e legitimar o empoderamento feminino causa 

essa que se destaca pela visibilidade e força que obteve nos últimos anos através do uso 

das redes sociais e da internet.   

A mudança e o reposicionamento da marca observada, sobretudo no conceito da 

campanha Skol Reposter, não aconteceu porque a marca possui empatia pelos grupos 

que são estereotipados pela sociedade e percebeu que deveria fazer algo a respeito, mas 

sim porque a Skol enxergou possibilidade de lucro. Havia uma parcela da sociedade que 

precisava de voz, tinha ânsia em ser representada, a Skol seguiu por esse caminho e 

tomou a causa para si. 

A Vice-Presidente de marketing da Ambev, Paula Lindenberg, afirmou em 

entrevista que: "O consumidor vem evoluindo, e a gente tem que evoluir junto”; 
17

 Tal 

declaração explica o porquê da mudança observada nas campanhas não só da Skol, mas 

também das demais marcas de cervejas da Ambev como a Brahma, Antarctica, 

Bohemia, entre outras.   

                                                 
17  Disponível em: http://www.huffpostbrasil.com/2016/12/29/o-verao-e-para-todos-marca-de-cerveja-

estimula-quebra-de-padroe_a_21697919/. Acessado em: 08/07/2017 às 00:30 

http://www.huffpostbrasil.com/2016/12/29/o-verao-e-para-todos-marca-de-cerveja-estimula-quebra-de-padroe_a_21697919/
http://www.huffpostbrasil.com/2016/12/29/o-verao-e-para-todos-marca-de-cerveja-estimula-quebra-de-padroe_a_21697919/
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No entanto, nenhuma delas assumiu nitidamente a causa dos grupos 

estigmatizados socialmente como a Skol, houve significativa mudança, não pelo motivo 

correto, mas isso não deslegitima a mudança. A marca hoje constrói novos valores
18

 

criando campanhas que pregam respeito, diversidade e empoderamento através da 

Publicidade Social, o que já é um avanço e tanto. 
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