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Resumo 

O presente artigo parte da premissa de que mulheres feministas do estado do Rio              
Grande do Sul não consomem marcas de cerveja que se posicionam de forma contrária              
aos valores do movimento. Para tanto, busca-se conceituar feminismo, a partir de Pinto             
(2010) e entender de forma aprofundada, as características que determinam a escolha de             
marcas, através de um Grupo Focal, com a presença de nove mulheres feministas,             
residentes da cidade de São Borja, RS.  
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Introdução 

O consumo do produto e serviços está cada vez mais ligado às mulheres, que              

passaram, em poucos anos, de objetificadas em peças publicitárias para o público-alvo            

de diversas marcas. Essa alteração pode ser justificada por questões estratégicas das            

empresas, as quais se viram obrigadas a mudar seus discursos e posicionamentos e/ou             

também da própria pressão da opinião pública, que reivindica, principalmente nas redes            

sociais digitais, mais respeito e tratamento de igualdade de gêneros. 

Apesar de estarmos vivendo em um período de transformações na publicidade,           

abordando questões de diversidade e inclusão, ainda não é difícil encontrar marcas que             

percebem a mulher como o sexo frágil. Uma delas é a Cerveja Proibida, que em recente                

campanha publicitária, apresentou o produto “Proibida Puro malte Rosa Vermelha          

Mulher – ‘feita especialmente para você’”. Na descrição do produto, a cerveja é             

definida como “delicada e perfumada” e com indicação de uma rotulação do gosto             

“feminino”. Mas será que as mulheres feministas também compreendem da mesma           

maneira? Como as mulheres desejam ser percebidas e tratadas pelas marcas de cerveja?             

As mulheres perceberam alterações de posicionamento atuais de marcas de cerveja? O            

que agrada e desagrada na comunicação das marcas de cervejas? 

Partindo dessa problematização, busca-se, neste artigo, apresentar a discussão         

realizada em um grupo focal, que colabora para aprofundar as características da relação             

entre mulheres feministas e as marcas de cerveja, a fim de tentar entender se o consumo                

das mesmas acaba sendo afetado ou não pelos ideais de ambos os lados. O objetivo               

central da pesquisa é compreender quais marcas populares brasileiras de cerveja são            

mais consumidas entre elas e quais os motivos decisivos do consumo. A partir disso,              

foram selecionados quatro eixos norteadores: preferência, frequência, ocasião e         

propaganda. 

O público do grupo focal são nove mulheres que se consideram feministas, e que              

por hora, residem na cidade de São Borja embora tenham vindo de outras cidades do               

estado e até mesmo do país. A necessidade de analisar o consumo de cervejas pelo               

público de mulheres feministas que residem na cidade de São Borja, se dá pela              

reinvenção das marcas e seus posicionamentos, que usam ou usavam, modelos           
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femininas para estampar peças publicitárias misóginas cada vez mais presentes no           

cotidiano dos gaúchos.  

 

O movimento feminista  

O movimento feminista surge a partir da metade do século XX, do qual faziam              

parte mulheres de classe média, educadoras da crítica literária e da psicanálise. Para             

Pinto (2010), ao considerar o movimento feminista, levam-se em conta duas vertentes: a             

história do movimento, que condiz com suas ações, e a da produção teórica feminista,              

que inicia-se nas áreas de conhecimento como a história, ciências sociais, crítica            

literária e psicanálise (2010, p. 15).  

O que se destaca nos primeiros passos do feminismo em suas ações é com as               

atividades do grupo de mulheres, conhecidas como sufragetes , presentes na Inglaterra e            8

que lutaram pelo direito ao voto feminino. O ato foi concebido no ano de 1918, no                

Reino Unido. Nesse contexto, no Brasil, as ideias feministas foram trazidas pela bióloga             

Bertha Lutz, ao voltar de uma viagem de estudos no exterior, em 1910. A partir disso,                

começa, no país, a primeira luta feminista pelo direito ao voto, com a fundação da               

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que no ano de 1927 leva um abaixo             

assinado ao Senado, que, todavia, foi concebido apenas no ano de 1932, pela             

promulgação do Novo Código Brasileiro. Após a primeira conquista, o movimento           

perde força no Brasil e retoma a partir da década de 60, com o “boom” dos movimentos                 

de contracultura  pela busca da expressão dos grupos identitários:  

 

Instala-se uma nova problemática que já não pensa a sexualidade          
como lugar fechado de um domínio privado, mas com uma relação de            
poder entre os gêneros, um dispositivo de essência política,         
constitutivo da ordem patriarcal (LIPOVETSKY, p. 68, 2000). 
 
 

Como afirma Lipovetsky (2000), nessa década abre-se um espaço maior para           

mudanças e expressão das mulheres, entretanto, a questão do corpo feminino é colocada             

no centro das lutas da onda feminista, o qual, quando se trata de sexualidade, ainda é                

alvo de dominação. Essa expressão de liberdade em relação ao corpo feminino levou a              

8 Movimento de mulheres no séc. XIX na Inglaterra e nos EUA, em prol do direito ao voto feminino. 
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“mobilizações coletivas contra a proibição do aborto e as legislações do estupro” (p.             

69). Tais denúncias de dramas íntimos expostos a vida pública, ainda são perceptíveis             

facilmente, provando que o feminismo ainda está dando passos em seu trajeto.  

No Brasil, Pinto (2010) afirma que nesta mesma década marcada por mudanças            

e poder de expressão no mundo, o país direcionava-se ao golpe militar e para um               

período de opressão da sociedade e, por consequência, também para a luta feminista.             

Conforme a revista M de Mulher (2017), no decorrer dos anos as conquistas feministas              

estão se disseminando, de tal modo que direitos como a proteção contra assédio em              

ambientes de trabalho se torna crime em 2001, assim como a Lei Maria da Penha que                

entra em vigor em 2008. Apesar de serem conquistas com relação direta ao             

condicionamento judicial, são de muita importância para a construção de um futuro com             

maior disseminação de direitos iguais para homens e mulheres. Nesse contexto, de            

acordo com um artigo produzido por Helena Zelic, para a Revista Capitolina, no ano de               

2015, entende-se que a luta em prol do feminismo se dá principalmente a partir da união                

gerada entre mulheres que querem melhores condições de vida não apenas para si, mas              

para o coletivo que as cerca, assim, nota-se que tal movimento tem como uma de suas                

principais características o colaborativismo.  

 

Percurso metodológico  

Ao entender o desenvolvimento histórico conquistado pelas mulheres em         

dimensão mundial, percebe-se que no segmento alimentício voltado ao consumo de           

cerveja, a imagem da mulher é utilizada, na maior parte das grandes marcas do nicho,               

como um objeto sexual, de modo, a ser um “incentivo” para o consumo do produto. Ao                

ter ciência dessa realidade, crê-se que o posicionamento dessas marcas está em            

mudança, visto que a sociedade feminista clama por aceitação e respeito. Nesse sentido,             

foram selecionadas cinco marcas populares brasileiras de cerveja, que realizaram          

alguma espécie de reposicionamento atual, sendo elas: Skol, Brahma, Proibida,          

Devassa e Itaipava. Se faz importante ressaltar que essa escolha foi feita de acordo com               

o último comercial produzido por essas marcas até o momento da realização da             

pesquisa.  
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A abordagem metodológica utilizada foi o Grupo Focal, proposta por Costa           

(2012), a fim de aprofundar a reflexão sobre o consumo do produto. Por ser uma               

ferramenta de pesquisa qualitativa, é possível a percepção de aspectos valorativos           

acerca do consumo de cerveja por grupos feministas. A sinergia gerada em grupo             

mostra-se como uma vantagem para o enriquecimento das respostas, que são dadas            

através de uma conversa entre oito a doze pessoas. Para que essa vantagem não venha a                

se tornar uma desvantagem, a metodologia conta com um ou mais moderadores. 

Segundo Costa (2012, p.183): 

 
o Grupo Focal é altamente recomendável quando se quer ouvir as           
pessoas, explorar temas de interesse em que a troca de impressões           
enriquece o produto esperado, quando se quer aprofundar o         
conhecimento de um tema. Em contrapartida, os grupos focais não          
atendem a necessidades de dados estatísticos. 
 
 

Então, percebe-se, através da autora, que quando se quer entender melhor o            

público, é necessário ouvi-lo, pois nem sempre dados quantitativos darão as respostas            

que procuramos sobre um determinado produto ou situação. 

 

Aplicação do Grupo Focal e Resultados 

A abordagem metodológica de grupo focal foi realizada no dia 28/06/2017, na            

sala 2304, na Universidade Federal do Pampa, no campus São Borja – RS. Optou-se              

também pela gravação audiovisual, para trasncrição e análise posterior - ação autorizada            

pelas participantes. O grupo focal teve duração de 40 min, e foram convidadas             

participantes mulheres feministas que consomem cerveja, estudantes da universidade e          

mulheres feministas que residem em São Borja-RS. O convite e a solicitação de             

confirmação foram realizados pelo chat do Facebook. As mulheres que participaram do            

grupo focal, além de serem feministas e consumidoras de cerveja, são pertencentes à             

faixa-etária dos 20 aos 24 anos, sendo essas estudantes de Com. Social - Publicidade e               

Propaganda (2), Relações Públicas (2), Jornalismo (1), Ciências Políticas (2), Ciências           

Humanas (1) e Psicologia (1). Dessas estudantes, cerca de 91% delas estuda na             

Unipampa. Além disso, 82% das participantes do grupo focal, não são naturais de São              

Borja, pois devido a oportunidade de estudarem em uma universidade federal,           
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mudaram-se de cidades como Porto Alegre - RS, Cascavel - PR, São Paulo - SP entre                

outras. Sendo assim, apenas duas dessas mulheres nasceram em São Borja. 

O objetivo central da pesquisa foi compreender quais marcas populares          

brasileiras de cerveja são mais consumidas entre elas e quais os motivos decisivos do              

consumo. A partir disso, foram selecionados 4 eixos norteadores: preferência,          

frequência, ocasião e propaganda.  

Correspondente ao eixo 4, foram mostrados 10 VT’s publicitários, das          

respectivas marcas analisadas na pesquisa: Itaipava, Devassa, Brahma, Proibida e Skol.           

Sendo 5 VT’s antigos de cada marca e 5 VT’s atuais, para analisar o quanto é levado em                  

consideração o posicionamento da marca na hora da compra. Os VT’s escolhidos para             

serem apresentados foram: 

 

Antes do reposicionamento: 

Marca Nome do VT Link 

Itaipava Vai e vem https://www.youtube.com/

watch?v=64kqOYkfCsk 

Devassa Primeira vez https://www.youtube.com/

watch?v=tvMnY40DzsE 

Skol Sereia https://www.youtube.com/

watch?v=c07P9tEu0vo 

Brahma Tartaruga https://www.youtube.com/

watch?v=U0T3mSuQNSI 

Proibida Já chegou quem faltava https://www.youtube.com/
watch?v=M3pkLyyAMQg 

 

 

Depois do reposicionamento: 
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Nome Nome do VT Link 

Itaipava São João https://www.youtube.com/

watch?v=r4dcsw5f8cs 

Devassa  Como explicar a Devassa 
Puro Malte Tropical? 

https://www.youtube.com/

watch?v=Bs8rihMGaRM 

Skol Reposter Skol www.youtube.com/watch?

v=g_8fnMtbdso 

Brahma Quando você se sente… 
isso pede Brahma 

https://www.youtube.com/

watch?v=u3GREE_rHz0 

Proibida Cerveja Puro Malte 
Família 

https://www.youtube.com/

watch?v=j4CM46V1UeA 

 

 

Análise dos Dados do Grupo Focal 

A partir das questões-chave dos quatro eixos selecionados, obtivemos a resposta           

da amostra de 9 participantes. Sobre o primeiro eixo - preferência - ao colocarmos a               

questão-chave “o que faz com o que você consuma cerveja?”, recebemos as seguintes             

respostas: todas as participantes, no momento, consomem cerveja pelo preço, por ser            

acessível. Entretanto, outro motivo importante é a qualidade. Elas afirmam escolher a            

cerveja pelo custo-benefício atrelado a qualidade da cerveja. Uma das entrevistadas, por            

exemplo, afirma que a cerveja não pode ser “muito aguada”, pois, mesmo se for a mais                

barata, ela não irá realizar a compra por esse motivo. Aqui também foi levantado o fato                

de que, quando o consumo é feito em grupo de amigos, o preço deixa de ser a questão                  

central da compra. 

No eixo frequência, com a questão-chave “Com que frequência você costuma a            

tomar cerveja?”, foi levantado que as participantes consomem mais aos finais de            

semana, mas algumas relataram consumir durante a semana, principalmente a partir da            
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quarta-feira ao sábado. O motivo de consumo durante a semana é para relaxar e quebrar               

a rotina, enquanto nos finais de semana é para diversão. O consumo durante a semana               

geralmente é feito em casa enquanto estão sozinhas, enquanto aos finais de semana, é              

coletivo, em grupo de amigos. Não há um período sazonal para o consumo, que é feito                

durante o ano todo, mas em maior frequência no verão. As participantes afirmam ter              

iniciado o consumo de cerveja ainda no início da adolescência, entre 13 anos e 16 anos. 

No terceiro eixo - ocasião - além da questão-chave “Em que ocasião você mais              

consome cerveja?” foram colocadas em pauta situações comuns que acontecem em           

festas. Os lugares de mais consumo entre o grupo são festas e em casa. Dada a ocasião                 

de apenas uma opção de cerveja disponível em uma festa, a maioria do grupo afirma               

que iria consumir a cerveja, com exceção da marca Proibida. Também foi levantado que              

as marcas que estão mais presentes nas festas de São Borja - RS são Eisenbahn, Polar e                 

Skol. E a mais consumida entre as participantes é a Polar. Também em local externo, foi                

colocada em pauta a ocasião em um bar, que geralmente é um espaço com mais opções                

de cerveja, se as participantes levam mais em consideração a qualidade ou o preço, e               

novamente, a resposta majoritária foi pelo preço. No debate desse eixo, foi relatado que              

as cervejas que elas evitam consumir são Schin e, em hipótese alguma, a Proibida. Uma               

das participantes relata já ter experimentado a cerveja Proibida, e relata ter sido uma              

experiência ruim, uma vez que a cerveja possuía um “gosto de perfume”. As             

participantes também consideram a divisão de cerveja para mulheres e cerveja para            

homens um absurdo, pois reforça estereótipos por associar a mulher com fraqueza e             

fragilidade. Sobre o consumo em casa ou em família, foi detectado que a compra é feita                

pela mãe e/ou pelo pai. Um fato interessante durante a discussão desse eixo foi que uma                

das participantes, que é paulista, começou a consumir cerveja por influência da mãe de              

um amigo, que ofereceu a ela a cerveja da marca gaúcha Polar.  

O quarto eixo - propaganda - revelou reações das participantes ao assistirem 10             

VT’s publicitários. Os primeiros 5 VT’s a serem exibidos foram os antigos, que tiveram              

mais reações negativas e expressões de incredulidade. O VT antigo mais comentado foi             

o da Skol, que trouxe uma abordagem machista e sexista mais explícita do que os               

outros. Na segunda parte desse eixo, foram mostrados os VT’s atuais de            
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reposicionamento da maioria dessas mesmas marcas. As participantes relataram não          

acreditar muito no reposicionamento da maioria das marcas e se sentiram representadas            

apenas com o VT Reposter da Skol, pois foi a única marca que “apagou” seu histórico                

machista. Além disso, há a diversidade de raça com a presença de uma ilustradora              

negra. Outro fator importante que reforça a mudança é que a mulher não está servindo               

mais a cerveja e sim, bebendo ela. Um dos VT’s mais comentados entre os atuais               

mostrados, foi o da cerveja Brahma, em que a versão feminina está representativa, no              

qual ela não é uma mulher considerada padrão, está com roupa de trabalho e ela é quem                 

prova a cerveja, e ela se sente “linda, poderosa, uma deusa”. Entretanto, há a versão               

masculina desse VT, na qual mostra o homem se sentindo “inteligente, eficiente” e             

comparando com o que é mostrado no feminino, demonstra que o máximo que mulher              

pode se sentir está relacionado a adjetivos ligados ao estético e por esse motivo, elas               

acreditam que não as representa. O VT da Itaipava também, pois de acordo com as               

participantes, eles insistem e trazer a imagem da “Verão”, mesmo que de forma sutil,              

ainda assim, atrelada à objetificação da mulher. A Devassa não foi muito comentada,             

pois as participantes não acreditam no reposicionamento. A Proibida foi altamente           

criticada devido ao machismo explícito presente na propaganda. Outro aspecto que foi            

abordado é o fato de haver pouquíssimas propagandas de cerveja com o elenco apenas              

de mulheres. As participantes também afirmaram que gostam muito de cerveja           

artesanal, mas não as consomem por terem pouco dinheiro, assim, bebem essa cerveja             

quando vão para a casa dos pais ou quando conseguem economizar dinheiro para             

comprar a bebida. Ao final, foi solicitado a criação de um ranking para as cervejas, a                

fim de fazer uma comparação com a outra pesquisa utilizada, sendo a Polar (1º), Skol               

(2º), Brahma (3º), Devassa (4º), Itaipava (5º) e Proibida (6º). 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa executada teve o objetivo de entender mais sobre o consumo de             

cerveja por parte das mulheres feministas. Assim, identificamos que, das cinco cervejas            

abordadas - Brahma, Skol, Itaipava, Devassa e Proibida - nenhuma delas está entre as              
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mais consumidas, visto que a cerveja que ganhou destaque no grupo focal feito com 9               

mulheres é a cerveja Polar. Desse modo, percebe-se a influência cultural presente no             

consumo de cerveja das mulheres feministas no estado do Rio Grande do Sul, devido ao               

fato da marca Polar ser exclusiva na região do Rio Grande do Sul. Já a cerveja menos                 

consumida por esse grupo de mulheres é a Proibida, que, não por acaso, é uma marca                

que segmenta as bebidas por gênero. Tendo, inclusive, uma específica para a mulher,             

como mostrado na introdução.  

Outro aspecto que chama a atenção na pesquisa é a relação do consumo dessas              

mulheres atrelado à cerveja artesanal, pois muitas delas afirmaram apreciar a bebida -             

mesmo que não tenham dinheiro para consumir e que esse consumo só ocorra quando              

vão para a casa de suas famílias ou quando conseguem economizar. Assim, o número de               

mulheres que têm esse hábito ainda não é tão expressivo, mas aponta o início de uma                

mudança de comportamento de consumo relacionada a esse nicho. Outro fator que            

merece destaque é o fato de as mulheres feministas do recorte relatarem que consomem              

cerveja, em primeiro lugar, pelo preço. Nesse sentido, pode-se depreender que, embora            

a existência e influência da ideologia feminista, suas opiniões acerca do consumo de             

cerveja também são influenciadas por fatores pessoais - como, por exemplo, o            

econômico. O que leva à conclusão principal de que, surpreendentemente, as mulheres            

feministas participantes, em sua maioria, não consomem as cervejas na pesquisa           

abordadas a partir da identificação com seus posicionamentos. Ou seja, pode-se           

interpretar, desse dado, que o posicionamento da marca com convicções relacionadas ao            

feminismo não é preponderante a ponto de ocasionar seu consumo por parte das             

participantes.  

Entende-se que chegar a esses dados contribui para a ampliação do           

conhecimento sobre o consumo de mulheres feministas no estado do RS. Visto que esse              

público, apesar de consumir a bebida, não acredita, em geral, na mudança de             

posicionamento das marcas. Ainda nesse sentido, entender o consumidor é fundamental           

para a ampliação da visibilidade de uma determinada marca ou produto. Assim, o             

estudo buscou respostas relacionadas ao consumo de cerveja por mulheres feministas,           

proporcionando um maior entendimento sobre a presença da imagem da mulher nas            
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propaganda das marcas de cerveja, mostrando-se proveitoso e revelador de novos - e             

úteis - dados acerca do assunto.  
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