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RESUMO
Este artigo discute o posicionamento adotado pela marca de cerveja Skol durante o 
período de 2014 a 2017. O principal critério de análise das campanhas selecionados 
no período foi a utilização de estereótipos - sobretudo os femininos. A partir de um 
levantamento bibliográfico e de caráter exploratório, buscamos fontes que mostraram 
o processo de construção da marca até o momento em que a repercussão negativa de 
uma campanha levou a Skol a repensar seu posicionamento. Para a construção desse 
trabalho, utilizamos obras das autoras Marília Gaf (2003), Dylia Lysardo Dias (2007) 
e Elizabeth Gonçalves (2006) como principais referenciais teóricos.
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ABSTRACT
The present work discusses the positioning adopted by the Skol beer brand during the 
period from 2014 to 2017. The main criterion of analysis of the selected campaigns 
in the period was the use of stereotypes - especially the female ones. From a 
bibliographical and exploratory survey, we looked for sources that showed the brand 
building process until the negative repercussion of a campaign led Skol to rethink 
its position. For the construction of this work, we used the works of authors Marília 
Gaf (2003), Dylia Lysardo Dias (2007) and Elizabeth Gonçalves (2006) as main 
theoretical references.
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1 INTRODUÇÃO

Em uma época de grandes discussões acerca do papel da publicidade na sociedade 
e da maneira como a figura feminina é representada em campanhas publicitárias, nota-
se cada vez mais a importância de pesquisas sobre esse tema, principalmente a partir do 
fortalecimento de movimentos sociais que questionam e debatem a representatividade 
de gênero em peças comerciais.

Grandes marcas, como a cerveja Skol, foram alvo de críticas, como no caso da
campanha de carnaval em 2015. Após utilizar em sua divulgação frases como 

“Esqueci o não em casa” e “Topo antes de saber a pergunta”, a Skol teve de lidar com 
uma série de represálias nas redes sociais, sobretudo das mulheres.

Um dos questionamentos mais recorrentes consiste no uso de estereótipos ainda 
enraizados na sociedade por parte das marcas de cervejas, que parece não enxergar 
situações, como a emancipação das mulheres, que passam a assumir a dianteira das 
ações profissionais e familiares, bem como, homens, que, por sua vez, começam a se 
dedicar a ocupações mais domésticas, como cuidar dos filhos e da casa.

Vale ressaltar que esse trabalho não objetiva analisar as campanhas embasadas 
em nenhum movimento social feminista. A análise não vislumbra promover militância 
acerca das diferenças de gênero na sociedade, tampouco visa a levantar bandeiras de 
enfrentamento ao machismo.

2 PROPAGANDA: ESTEREÓTIPOS E SOCIEDADE

A propaganda se estabelece a partir de uma base social, ou seja, os elementos 
presentes na construção das mensagens utilizados pela publicidade se articulam em 
conjunto com sociedade para que haja um alinhamento da época e que seja estabelecida 
uma conexão entre a marca, o consumidor e a sociedade. Segundo Graf (2003, 
p.14), “[...} devemos considerar que a propaganda não existe isolada do restante da 
sociedade, ela mostra a realidade na qual está inserida”.

Os signos publicitários refletem modelos e padrões de comportamento 
instaurados. Porém, é válido ressaltar que a publicidade não é quem dita as regras 
comportamentais. De acordo com Graf (2003, p. 14) é [...] “impossível dizer que 
a propaganda é determinante na alteração de comportamentos sociais, no entanto, é 
possível ressaltar que ela é uma das influenciadoras deste mesmo comportamento”. 
Logo, ela se baseia no contexto em que está inserida, usando aspectos sociais para 
determinar a estratégia de identificação que será usada para atingir o seu público-alvo.

Verifica-se, assim, nas peças publicitárias que o contexto social se insere nos 
signos e principalmente na linguagem, pois segundo Gonçalves (2006, p.14) utilizam 
“[...] elementos característicos daquela época e do meio, e também recorta a realidade”.

A publicidade não se apropria apenas dos fatos enraizados na sociedade, mas 
também de toda a cultura, pois é por meio desses símbolos da sociedade que se 



VICTOR REIS MAZZEI, AGATHA SABANELLI BECELLI  E  GABRIELA PULINO MELATTE 

COMUNICAÇÃO - REFLEXÕES, EXPERIÊNCIAS, ENSINO |Curitiba | v. 14| n.1|p. 009-028| 1° Semestre 2018 | 11

transforma os valores sociais em relações e identificação com o produto e a marca.
Para que seja compreendida, a publicidade depende do reconhecimento dos 

estereótipos e pré-conceitos que utiliza, pois é a partir daí que todos os efeitos 
desejados pela propaganda em questão começam a surgir e atingir de fato o público. 
Ou seja, por mais que a publicidade use seus métodos para criar um desejo de 
compra no consumidor, ela necessita que os julgamentos e comportamentos sociais 
estejam fixados na sociedade e que se coadunem com a cultura. Pois, assim, ela 
conseguirá atingir efetivamente o seu público, criando uma relação de identificação e 
compartilhamento de valor entre consumidor e marca.

É recorrente ouvir relatos acerca da maneira como a publicidade utiliza 
estratégias baseadas em estereótipos com o propósito de criar relações entre marcas e 
consumidores a fim de atingir seus objetivos comerciais. No entanto, essa estratégia de 
mercado não acontece de forma repentina, uma vez que é necessário que os estereótipos 
sejam reconhecíveis a fim de criar essa identificação por parte dos consumidores.

Segundo Dias (2007, p.28), “[...] os estereótipos circulam e são transmitidos 
pelas fontes mais diversas: família, amigos, escola e mídia, são alguns dos agentes que 
atuam na consolidação’’. Esses grupos sociais descritos pela autora se tornam parte 
fundamental na manutenção dos estereótipos já que esses só são formados a partir da 
materialização de pré- conceitos construídos e mantidos pela sociedade.

Dias (2007, p.26) afirma que outro fator contribuinte é que o estereótipo é “[...] 
consolidado pelo uso e marcado pela convencionalidade, ele é uma representação 
fixada e partilhada por uma coletividade que depende dele para interagir verbalmente 
e para gerenciar as relações sociais.” É possível avaliar a partir disso que muitas vezes 
essas representações são apenas convenções, criadas e compartilhadas sem nenhum 
tipo de discussão. Já se enraizaram de tal forma que são apenas repassados pelo 
coletivo sem análises profundas.

Assim, os estereótipos se estabelecem como “[...] um discurso social amplamente 
difundido que é renovado, atualizado e solidificado a cada situação de uso.’’ (DIAS, 
2007, p.26). Não se trata apenas de representações permanentes, mas sim de situações 
moldáveis que variam conforme os pensamentos, modos de agir e hábitos culturais 
de cada época. Segundo os autores Leyens; Yzerbt e Schadron (1996) apud Pereira 
(2002, p.46), os estereótipos são:

[...] crenças compartilhadas sobre os atributos pessoais, especialmente traços de 
personalidade, como também sobre os comportamentos de um grupo de pessoas, 
enquanto definiram a estereotipização como processo de aplicar um julgamento 
estereotipado a um indivíduo de forma a representá-lo como portador de traços 
intercambiáveis com outros membros de uma mesma categoria.

Ao analisar os estereótipos conseguimos inferir também que cada época é 
marcada por uma sociedade com maneiras de agir e costumes diferentes. Sendo 
assim, podemos deduzir que os estereótipos na publicidade só ganham forma porque 
a sociedade de certo modo alimenta esse modelo social, em que as pessoas precisam 
se encaixar em moldes para serem reconhecidas como parte integrante de algum 
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movimento e/ou grupo.
Segundo Freitas (2014, p. 117) “[...] essa ainda é a forma mais segura de se 

atingir os objetivos comerciais do anunciante”. E, por esse motivo, os estereótipos 
são usados e difundidos como parte integrante no discurso, que se adapta conforme a 
demanda proposta.

A publicidade tem, também, a capacidade de agregar significados em 
comportamentos sociais. Ainda segundo Dias (2007), da mesma maneira que a 
publicidade recebe os estereótipos pré-definidos pela sociedade, ela também pode 
restaurá-los ou desconstruí-los. Isso pode variar conforme a receptividade de cada 
cultura e na maneira como são argumentados. As mudanças sociais indicam que as 
empresas precisam se adequar às novas formas de comunicação, de uma maneira que 
o relacionamento entre ambas seja mais do que comprar e vender.

Levando em consideração também o fato de que cada época produz os seus 
estereótipos, que foram construídos a partir de um grupo social e de uma mentalidade 
específica e que não são estáticos, é preciso atentar-se que essas representações 
podem ser renovadas e alteradas pela própria dinâmica da sociedade. Logo, deve-se 
compreendê-los como um processo que acompanha o desenvolvimento dos indivíduos 
sociais em cada período.

Durante muito tempo, a publicidade – sobretudo no segmento de cervejas 
– explorou de maneira constante e exagerada o corpo da mulher. Era comum ver 
marcas, utilizando mulheres em poses sensuais e roupas curtas, reforçando um tipo de 
estereótipo, de mulher acessível e objetificada.

Entre diversos registros de comerciais que usam essa estratégia de estereotipação, 
existem os da marca de cerveja Skol, que já em 1993 apresentavam mulheres em trajes 
íntimos ou até mesmo sem nenhum tipo de vestimenta. Essas imagens se repetem em 
diversos outros materiais publicitários e reforçam a objetificação do gênero feminino.

No entanto, os novos papeis sociais ocupados por homens e mulheres fazem 
com que a representação da figura feminina, frágil e dependente de um homem, algo 
em processo de superação. Segundo Brémond apud Carvalho (1996, p. 25) [...] “as 
mulheres modernas não se deixam mais seduzir pela simples promessa de agradar 
aos homens”, ou seja, buscam por representações que traduzam de forma mais 
similar as múltiplas funções que a mulheres assumem hoje, como mães, empresárias, 
independentes, profissionais, e tantas outras.

Propagandas das mais diversas marcas de cervejas costumam mostrar momentos 
de alegria, diversão com os amigos e também emoção, sempre acompanhados do 
produto que se pretende vender. A linguagem utilizada é, na maioria dos casos, 
coloquial e transmite uma sensação de proximidade com o consumidor.

Porém, uma estratégia muito utilizada consiste no uso dos estereótipos. Essa é 
uma maneira mais segura de garantir que o consumidor estabeleça uma relação simples 
e rápida com o produto, na tentativa de garantir que este se lembre de determinada 
marca na hora da compra.

Todavia, diante de questionamentos levantados por grande parte do público, em 
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especial nas redes sociais, os anunciantes de cerveja estão revendo o posicionamento 
adotado nas suas campanhas publicitárias, como observaremos adiante a partir da 
análise da campanha da Skol.

3 ANÁLISE DAS CAMPANHAS DA SKOL (2014 – 2017)

A Skol foi lançada no dia 25 de agosto de 1964 na Europa, quando algumas 
das mais importantes cervejarias do mundo, Allied Breweries (Reino Unido), Labatt 
(Canadá), Pripps- bryggerierna (Suécia) e Unibra (Bélgica), decidiram criar uma 
marca global de cerveja pilsen, a fim de ser produzida em diversos países.

A cerveja foi trazida ao Brasil em 1967 por um grupo de empresários portugueses, 
depois de atingirem bons resultado no continente europeu. Marcas como Antarctica, 
Bohemia e Brahma foram seus principais concorrentes no início das operações.

Em 1999, a Skol passou a fazer parte do grupo Companhia de Bebidas das 
Américas (AmBev), juntamente a marcas, como as ex-concorrentes Brahma, Bohemia 
e Antarctica. Com essa transação, a marca passou a investir muito mais em propaganda 
assumindo uma postura inquieta em sua comunicação. Foram diversas peças que 
traduzem toda a irreverência da marca com o público brasileiro.

Em 2017, a Skol apresentou as latinhas Skolors (Figura 1), que representam a 
diversidade e beleza das raças que formam o Brasil. Essa campanha se alinha como ao 
novo posicionamento da Skol, como veremos à frente na análise.

Figura 1 – Latinhas Skolors.  Fonte: Extra

Como parte integrante do contexto social, a publicidade, muitas vezes, busca 
informações e comportamentos ao seu redor para se basear e criar grandes campanhas 
de comunicação. A utilização de estereótipos consolidados é um recurso muito 
utilizado pela publicidade para criar essa relação entre marca e consumidor.
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Posto isto, optou-se para a elaboração dessa análise a escolha de uma campanha 
publicitária da marca Skol por ano, a partir de 2014 até 2017. As campanhas 
selecionadas apresentam elementos que podem enriquecer a discussão a partir dos 
estereótipos, em especial os femininos, nas propagandas e anúncios da Skol.

3.1 - “APERTE O ON” - 2014

Como forma de divulgar a campanha “Aperte o ON” (Figura 1) a Skol produziu 
um filme em 2014 que mostra um jovem vivendo algumas experiências proporcionadas 
pela marca. O VT se inicia quando o rapaz aperta o botão “ON” em um bar e a partir 
desse momento é conduzido a participar de diversas situações inusitadas.

A primeira etapa é a troca de roupa. O rapaz entra em um carro onde estão à 
sua espera duas mulheres para ajudar na troca (Figura 2). Elas afirmam estar ali para 
“cuidar” do personagem principal da campanha. Trata-se de duas mulheres muito 
bonitas, com características bastante similares às que normalmente estão presentes 
nas campanhas da marca – brancas, loiras e magras.

Figuras 2 – Campanha “Aperte o ON” da Skol – 2014.  Fonte: YouTube

Já com um novo traje, o personagem é encaminhado para um elevador. Nesse 
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elevador também se encontra a atriz Deborah Secco (Figura 3). Vestida como uma 
roupa similar a de uma ascensorista, pergunta ao rapaz “qual andar você quer que eu te 
leve?”, que logo responde que pretende ir para o coração da atriz. Em certo momento 
dessa sequência, o elevador para em um andar que não tem saída de ar e a atriz sente 
um desconforto por ter “um pouco de claustrofobia”. O rapaz tenta acalmá-la, mas 
logo o elevador se transforma em um ambiente parecido com o de uma balada, com 
luzes e música.

Figura 1 –Campanha “Aperte o ON” da Skol – 2014. Fonte: Youtube

Para finalizar o dia de experiências com a marca, o personagem central da 
campanha realiza um voo de helicóptero que se finaliza com um salto de paraquedas 
(Figura 4). O local escolhido para a aterrissagem é uma festa realizada em cruzeiro 
em alto mar. Além dos vários convidados, a atriz Deborah Secco aparece novamente. 
O filme termina com o slogan “Viva RedONdo”, escolhido para representar a peça.
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Figura 4 – Campanha “Aperte o ON” da Skol – 2014. Fonte: YouTube

É possível notar na campanha o uso de diversas referências com o propósito 
de criar uma identificação do material publicitário com o consumidor. Esse material 
representa claramente essa estratégia, principalmente por meio da aproximação do 
mesmo com o filme “Se beber não case”(Figura 5). Ambos – a campanha publicitária 
e o filme referenciado – mostram situações inusitadas. Na cena de luta notamos que o 
rapaz veste uma capa com estampa de tigre, fazendo uma alusão ao animal presente 
no primeiro filme da trilogia.
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Figura 5 – Campanha “Aperte o ON” da Skol – 2014. Fonte: YouTube

Outra referência presente no VT é a do ator Kid Bengala, célebre por atuar como 
protagonista em filmes eróticos. Ele aparece ser representado por um personagem 
negro com características físicas muito próximas às suas, além de sempre utilizar 
uma bengala (Figura 6 e 7). Na campanha, o personagem está sempre levando o 
protagonista para uma nova experiência, semelhante a um guru.

Figura 6 – Campanha “Aperte o ON” da Skol – 2014. Fonte: YouTube
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Figura 7 – Ator Kid Bengala. Fonte: Google

Além disso, a campanha também retrata as mulheres como o sexo disposto a 
servir o homem. Segundo Torrecilha (2016), a mulher ainda é tratada como mercadoria 
de consumo, além de elemento erótico. Tal afirmação é nítida na cena em que o 
personagem principal entra no carro e é recepcionado por duas mulheres prontas para 
trocar a sua roupa.

Pode-se notar, de mesmo modo, que em momento algum qualquer mulher negra 
estabelece contato com o rapaz. Percebe-se, portanto, que a padronização do corpo 
feminino não se restringe apenas aos atributos, amplamente difundidos, de um corpo 
esbelto e definido, mas abrangem, igualmente, características étnicas.

É possível perceber que o filme foi construído com o intuído de transmitir 
uma sensação de espontaneidade, como algo inusitado e sem roteiro. Por isso, no 
decorrer do vídeo nos deparamos com momentos de imagens que visam criar um 
ambiente cênico de maior naturalidade. Da mesma forma, há esforço de trazer mais 
referências do filme “Se beber não case”, como a escolha do ator Mike Tyson, com 
quem o protagonista duela no boxe de bonecos, além de vários elementos como a 
capa de estampa de tigre e toda a atmosfera descontraída que o filme e o VT comercial 
apresentam.

3.2 - “ESQUECI O “NÃO” EM CASA” (2015)

A campanha escolhida para o ano de 2015foi a que mais gerou repercussão e 
debates nas redes sociais. Trata-se da veiculação de anúncios em placas e pontos de 
ônibus com frases como “Esqueci o “não” em casa”, “Topo antes de saber a pergunta” 
e “Tô na sua, mesmo sem saber qual é a sua”.

Essas mensagens receberam intervenções de duas mulheres - Pri Ferrari, 
publicitária, e Mila Alves, jornalista (Figura 8). As amigas acreditam se tratar de uma 
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campanha inconsequente, uma vez que durante o carnaval, segundo as depoentes, 
ocorre o aumento no índice de estupro. Desse modo, elas se posicionaram por 
intermédio de um post de grande repercussão, que gerou o debate sobre o tema nas 
redes sociais. E por esse motivo, a frase “e trouxe o nunca” foi acrescentada na 
campanha original.

Figura 8 – Intervenção na Campanha de Carnaval da Skol – 2015. Fonte: Medium Brasil

Depois da interferência das amigas e do impacto nas redes sociais e portais de 
notícias, a Skol emitiu um comunicado oficial afirmando que em “nenhum momento 
tivemos a intenção de incentivar ou apoiar qualquer ato de violência ou consumo 
excessivo” (Figura 9). Além da retirada das peças, a marca também substituiu os 
anúncios por novos, com mensagens que incentivam o respeito e a tolerância (Figura 
10).

Figura 9 – Comunicado oficial da Skol – 2015. Fonte: site oficial da Skol
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F Figura 10 – Campanha de carnaval da Skol – 2015 . Fonte: Medium Brasil

Cremos que foi a partir desse episódio que se iniciou a mudança do posicionamento 
da Skol, uma vez que, com essa repercussão online, a marca percebeu que estereotipar, 
inferiorizar, e tratar a mulher como um objeto de diversão não cabia mais ao seu 
público. A peça sugere situações em que as mulheres são colocadas como objetos de 
diversão que não têm direito de escolha.

Ao expor sua insatisfação, as autoras do movimento online levantaram 
discussões acerca do número de estupro, que aumentam na época de carnaval. Outro 
ponto abordado pelas autoras do movimento, é a forma como as mulheres ainda são 
deixadas de lado quando se trata de decisões acerca de seu próprio corpo.

3.3 - “NORMAL É LEGAL” (2016)

Em 2016, após a repercussão gerada no ano anterior, a Skol produziu um filme 
com o intuito de levar para o público a ideia de que a marca respeita todos os públicos 
(Figura 4).

O VT começa com o narrador questionando o porquê das pessoas sentirem 
vergonha de possuir algumas características como “ser narigudo”, “gordinha” ou “ter 
celulite”. Na sequência, podemos ver um outdoor que expõe dois modelos de corpos 
perfeitos sendo destruído, indicando que essa padronização de corpos não deve existir 
mais e que todos possuem suas características pessoais e únicas.

O narrador prossegue incentivando que as pessoas se sintam mais livres e 
despreocupadas em ser o que são. Sugere, ainda, que todos podem colocar a “careca 
no sol”, “tirar a camisa”, “ir de bíquini” e não se importar se o “dedo médio é maior 
que o dedão”, seja qual for a sua idade, peso, aparência física ou gostos pessoais. 
Todos podem aproveitar o verão

como são, sem ter a necessidade de buscar um corpo ideal (Figura 11).
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Figura 11 – Campanha “Normal é Legal” da Skol – 2016. Fonte: F/Nazca

A campanha finaliza com o narrador pedindo para as pessoas largarem o espelho 
e saírem de casa para viver o verão sem rótulos. O slogan escolhido para esse ano foi 
“Redondo é sair do seu quadrado”, que remete ao conteúdo da campanha.

Depois de um ano conturbado como 2015, a Skol trouxe uma mensagem de 
cunho positivo para o público. Cremos que trata-se de uma peça inclusiva, pois não 
faz alusão a nenhum estereótipo ou promove preconceito racial, pelo contrário, mostra 
que as diferenças são aceitas e que não é preciso ter vergonha de quem ou de como 
você é.

É importante salientar que na campanha não há uma padronização corporal; 
mulheres e homens são apresentados como possuidores de valor independente de 
seus atributos físicos. Podemos especular que essas mudanças são reflexo de como 
as mulheres vêm conquistando seu lugar e reformulando o seu papel, além de 
demonstrarem como atualmente os estereótipos são questionados e que uma menção 
equivocada pode repercutir negativamente na internet, o que, consequentemente, 
prejudica a imagem institucional da marca. De acordo com Saramão (2008) a mulher 
tem sido inserida na sociedade expressivamente, participando de grandes movimentos 
sociais em prol da igualdade.

3.4 - NOVO E ATUAL POSICIONAMENTO - 2017

A escolha da campanha em análise de 2017 se deu a partir de materiais 
publicitários com temáticas de inclusão. Portanto, dividiremos essa observação em 
quatro partes, sendo cada uma destinada a descrição de uma campanha. E por fim, 
uma análise geral, uma vez que todas possuem o mesmo conceito de linguagem.

A primeira campanha, intitulada “Viva a Diferença”, aborda a temática do 
preconceito e da diversidade de raças, valorizando as várias etnias que compõem o 
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povo brasileiro. O filme começa com uma reflexão sobre “qual a cor da moda?” e 
a resposta dada para essa pergunta é “todas” – a “sua”, a “minha”, a “dela”, a “de 
todos”. Na sequência, a reflexão continua sobre qual cor somos por dentro – “cor de 
gente ou de burro quando foge?”, mostrando que “ninguém é diferente de ninguém, ao 
mesmo tempo que ninguém é exatamente igual a ninguém” (Figura 12).

Figura 12 – Campanha “Viva a Diferença” da Skol – 2016. Fonte: F/Nazca

Outro marco do ano de 2017 foi a campanha Reposter (Figura 13) realizada com 
o intuito de reforçar o novo posicionamento de marca da Skol. Os antigos cartazes 
de campanhas como “Garota do Tempo Skol” criada em 2010 foram reformulados 
por seis artistas (todas mulheres) com o objetivo de trazer um novo olhar sobre a 
representação feminina. As principais mudanças percebidas nos novos pôsteres são as 
roupas utilizadas, pois agora temos mulheres de várias etnias e com diferentes estilos 
de moda, criando uma identificação ainda maior. Além disso, as ilustradoras tiveram 
a sensibilidade de usar as mesmas posições, mas sem nenhuma conotação sexual ou 
de inferioridade.

Figura 13 - Cartazes da campanha “Reposter” – 2017. Fonte: Site Reposter
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Intitulada “Estereótipos”, a campanha seguinte tem o objetivo de desmistificar 
alguns rótulos, que são agregados a determinados tipos de gostos ou comportamento 
(Figura 14). A campanha tem início quando um grupo de pessoas é convidado a 
observar alguns objetos e adivinhar a quem pertencem, além de descrer a personalidade 
e o físico que eles imaginam.

Entre os principais objetos da pessoa desconhecida estão peças em crochê e 
aparelhos eletrônicos vintage. Os palpites do grupo correspondiam a uma senhora idosa 
– entre 60 e 70 anos – viúva e que gosta de costura. Mas que, de fato, correspondem a 
Thiago Rezende, artista plástico de 35 anos que há 3 anos se dedica a arte do crochê.

Figura 14 - Campanha “Estereótipos” - 2017. Fonte: F/Nazca
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Na última campanha em análise conseguimos observar o diálogo de dois amigos 
em um bar. A mulher afirma, ao ver uma outra mulher com saia curta, que ela “tá 
querendo, né”, deixando claro que quem usa roupa curta está se insinuando. Seu 
amigo, completa a frase dizendo “é verdade, tá querendo usar saia curta, porque se 
quisesse comprida, usava a comprida”, defendendo que ela é livre para usar qualquer 
tipo de roupa sem que as pessoas a julguem por isso (Figura 15).

Segundo o narrador, o comentário da mulher é quadrado pois é carregado 
de julgamentos. Já o do seu amigo é redondo, uma vez que é inclusivo e foge da 
estereotipação sobre o comportamento feminino.

 

       

Figura 15 – Campanha “Saia” da Skol – 2017

Todos os exemplos acima de alguma maneira passaram por uma desconstrução 
de estereótipos. O foco não é agradar e atrair somente o público masculino, todavia, se 
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constitui em uma estratégia consciente de se mostrar alinhada à proposta de respeito, 
de igualdade e de colaborar para uma sociedade mais justa.

Rousselet (2013) afirma que as mulheres estão se transformando em um 
segmento importante dentre os consumidores de cerveja, mas que elas ainda não são 
contempladas nas publicidades. Porém, um exemplo de inserção do público feminino 
como consumidor é a campanha “Reposter”, que representou em seus pôsteres as 
mulheres bebendo cervejas.

De acordo com Silva, Barreto e Facin (2006), podemos sugestionar o futuro para 
a publicidade de cerveja utilizando uma linguagem intermediária com o intuito de 
surpreender o público, para uma finalidade além do “comercial”, mas que também 
possibilite um retorno financeiro.

A Skol, até o momento da redação desse artigo, aparenta ter conseguido retratar 
isso em suas campanhas; exemplificando em seus vídeos momentos que transmitem 
alegrias de maneira criativa e bem-humorada, a fim de propor um conceito de vida 
social e coletiva de forma positiva. Ainda segundo Dias (2007).

É inquestionável que o compromisso maior da publicidade é com o lucro que ela 
pode proporcionar ao anunciante. Mas não se pode deixar de considerar que há 
um caráter transgressor neste tipo de publicidade já que ela ousa apresentar um 
outro padrão de estética, diferente daquele já amplamente aceito e difundido. 
(DIAS, 2007 p.33)

Vale lembrar, ainda, que quando se trabalha com exemplos como esse, a marca 
consegue criar um engajamento e identificação maior com o público, além de manter-
se dentro de uma aceitação geral dos consumidores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como objetivo principal, o presente trabalho buscou pontuar e analisar o uso 
dos estereótipos presentes nas campanhas entre 2014 e 2017 da cerveja Skol. Esse 
estudo teve o intuito de compreender ainda, como a publicidade tem acompanhado a 
sociedade no que diz respeito às representações femininas, e como elas se tornaram 
úteis para atingir o público desejado.

Nossa análise foi empreendida a partir das campanhas que levaram em 
consideração vários critérios, como estereotipação e objetificação feminina. No que 
tange os objetivos designados no início deste estudo, a nossa expectativa é de que este 
trabalho se torne uma contribuição para o meio acadêmico, em virtudes da escolha de 
temas e análises atuais, uma vez que assuntos como esse estão em alta por conta dos 
movimentos sociais, que ganharam força e visibilidade nos últimos anos.

Percebemos, ainda, a publicidade tem refletido o processo de mudança de 
comportamento social. A Skol, cujas campanhas publicitárias foram analisadas 
por nós, é um exemplo de como as marcas se tornaram vulneráveis diante de toda 
repercussão que emerge das redes sociais. Ao trocar a fórmula convencional de 
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muitas marcas de cerveja, que prescreve a mulher objetificada, sobretudo após as 
repercussões de 2015, a Skol parece nos querer apontar para um novo posicionamento 
mercadológico, que sinaliza para um mundo menos preconceituoso, estereotipado e 
mais preocupado com a diversidade.
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ANALYSIS OF THE USE OF STEREOTYPES FROM THE CAMPAIGNS OF THE 
SKOL BRAND

ABSTRACT
The present work discusses the positioning adopted by the Skol beer brand during the 
period from 2014 to 2017. The main criterion of analysis of the selected campaigns 
in the period was the use of stereotypes - especially the female ones. From a 
bibliographical and exploratory survey, we looked for sources that showed the brand 
building process until the negative repercussion of a campaign led Skol to rethink 
its position. For the construction of this work, we used the works of authors Marília 
Gaf (2003), Dylia Lysardo Dias (2007) and Elizabeth Gonçalves (2006) as main 
theoretical references.
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