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Resumo:
Este artigo analisa a condição feminina na propaganda da empresa de cervejaria Skol, intitulada “Skol
de Roupa Nova” sob a ótica do movimento feminista, veiculada entre setembro de 2012 e início de
2013. Tem como objetivo identificar quais são os perfis e papéis que a criação publicitária representou
a mulher e quais são os elementos mais valorizados nessa exposição, utilizando o arcabouço histórico
do movimento feminista para compreender a condição feminina exposta pela propaganda na
atualidade, primeiras décadas do terceiro milênio. A investigação é básica, exploratória, telematizada e
qualitativa. A pesquisa bibliográfica de artigos e de livros embasou o arcabouço teórico da propaganda
e do movimento feminista. A análise do conteúdo refletiu as informações catalogadas e o conteúdo da
propaganda da SKOL. Os resultados revelaram que a condição feminina ainda está vinculada e sendo
veiculada de forma estereotipada, subserviente ao homem, cuja função é atender as necessidades
sexuais masculinas. A dominação masculina persiste no presente através de formas cada vez mais
complexas, pois estão disfarçadas e quase despercebidas. Por fim, a criação publicitária Skol de Roupa
Nova tentou ocultar a exploração do corpo da mulher, porém acabou tornando num produto a ser
comprado e consumido pelo homem.
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Advertising “SKOL DE ROUPA NOVA” from the perspective of
feminism: a dialogue between history and publicity
Abstract
This article examines the status of women in the brewery company advertising Skol entitled "Skol
New Clothes" from the perspective of the feminist movement, disseminated between September 2012
and early 2013.It aims to identify what are the profiles and roles that the advertising creation represent
the woman and what are the most valued elements at the exhibition, using the historical framework of
the feminist movement to understand the status of women exposed by advertising today, the first
decades of the third millennium. The research is basic, exploratory, telematic and qualitative. A
bibliographical research of articles and books underwrote the theoretical framework of propaganda
and the feminist movement. The content analysis reflected the cataloged information and content of

the SKOL propaganda. The results revealed that the female condition is still being attached and
disseminated stereotypically subservient to man, whose function is to serve the male sexual needs.
Male dominance in the present persists through increasingly more complex shapes since they are
masked and almost unnoticed. Finally, the advertising creation Skol New Clothes tried to hide the
exploitation of the female body, but ended up making a product to be bought and consumed by man.
Key-words: Advertising, Propaganda, Women's Condition, Feminist Movement.

1 Introdução
Dentro do cenário contemporâneo, a discussão da representação da mulher cresceu como mais
um domínio da História e, nas últimas décadas do segundo milênio, a contribuição do
movimento feminista acentuou a temática. O interesse dos historiadores pela temática da
História das Mulheres foi impulsionado com a utilização de novas fontes e o desenvolvimento
de novos interesses de pesquisa que objetivaram, preocupada em fazer da mulher um objeto
de investigação historiográfica. Permeando o bojo desta temática, o movimento feminista
contribuiu à História ao questionar a estrutura que construiu historicamente a condição
doméstica e familiar da mulher, por vezes reduzida ao mero cumprimento da função eróticosexual. É importante salientar que o gênero feminino ampliou muito o seu espaço na
sociedade, particularmente, no âmbito da propaganda.
Várias bebidas alcoólicas utilizaram a mulher para divulgar suas marcas. O contexto sóciocultural e as mudanças do comportamento do consumidor reformularam o processo de
publicidade. As técnicas da propaganda de cerveja evoluíram muito. Também, para conquistar
o público alvo, homens apreciadores de cerveja, a mulher transformou-se num elemento
natural e constitutivo de suas campanhas. O uso do corpo da mulher como um símbolo sexual
atraente tornou as propagandas de cerveja eróticas quando passou a recriar fantasias sexuais
do universo subjetivo masculino. Contextualizar a propaganda neste cenário requer um
cuidado especial, pois quando se trata do tempo presente é indispensável que haja uma
ancoragem de um passado que leva a este presente, isto é, para realizar uma análise histórica
da condição feminina na atualidade é necessário um estudo de décadas anteriores, refinadas
pelas conquistas femininas, o convívio social e aspectos da vida cotidiana de maneira a
permitir um estudo do presente com mais aprofundamentos.
A presente pesquisa analisa a condição feminina representada na propaganda da empresa de
cervejaria Skol – “Skol de Roupa Nova” – veiculada entre 2012 e 2013. A intenção é criar
um diálogo entre a História e Publicidade para estreitar cada vez mais o estudo sobre a mulher
e das relações de gênero em fontes ainda pouco utilizadas pelos historiadores. Partindo disso,
percebe-se, nessa propaganda, que perfis e papéis de mulher são representados; identifica,
também, os elementos que são utilizados no processo publicitário.
É sob essa perspectiva que esta pesquisa reflete alguns procedimentos teóricos das questões
de propaganda e do feminismo. Os objetivos específicos aprofundaram os seguintes
propósitos: a) descrever a propaganda intitulada: – “Skol de Roupa Nova”, b) identificar os
elementos utilizados na propaganda, além de analisar como as mulheres são representadas,
seus perfis e seus papéis c) analisar a condição feminina sob a perspectiva do feminismo na
propaganda Skol de 2012-2013. O referencial teórico trabalhou um recorte da propaganda e
da publicidade, além de questões do feminismo. O método científico utilizado foi dedutivo. A
investigação é básica, exploratória, telematizada e qualitativa. A pesquisa bibliográfica de
artigos e de livros embasou o arcabouço teórico da propaganda e do movimento feminista. A
análise do conteúdo refletiu as informações catalogadas e o conteúdo da propaganda da
SKOL.
2 – Referencial Teórico
2.1 Publicidade e Propaganda

O vocábulo publicidade é oriundo do latim publicus, referindo-se a qualidade daquilo que é
público; tem função de tornar pública uma ideia, um fato. Propaganda (propagare, em latim)
é entendida como propagação de princípios e teoria (SANT’ANNA, 1998). Esta distinção de
termos que se relacionam no campo pragmático levou teóricos e estudiosos da comunicação a
entenderem que se trata de um mesmo sentido concreto do ponto de vista institucional.
Todavia, a distinção detalha características de naturezas diferentes que se fundem para gerar
um determinado sentido: a publicidade desempenha a função de divulgação e propaganda tem
a missão de incutir uma ideia na mente alheia (SANT’ANNA, 1998).
Distinguir os termos considerando sua ação no domínio da comunicação serve para
compreender “quem”, “o que” e “o porquê” da utilização da mulher numa propaganda de
cerveja e de que maneira isso se reflete a luz da História contemporânea: publicidade seria o
macro ambiente e a propaganda o microambiente. A publicidade é o campo da instituição, a
empresa que responde ao processo criativo, ao corpo de publicitários, ao cliente que pretende
divulgar a sua marca e o objetivo de tornar público uma marca ou produto via “campanha”; e
a propaganda é seu resultado criativo da marca ou produto, elemento de divulgação nos
veículos de comunicação (rádio, televisão, internet, mídias impressas, outdoors etc.).
Comercialmente falando, a promoção de uma marca ou produto está direcionada a conquistar
o público alvo e, desta maneira, gerar vendas, utilizando como recurso a implantação em sua
mente o desejo por aquilo que foi anunciado (DIAS, 1985). A publicidade é a “alma do
negócio”. Já a propaganda é o “corpo” quando evidencia numa campanha algo tangível que
produz sentidos, desejos, ganâncias e ambições em seu público alvo, nas palavras de
Armando Sant’Anna.
[...] A publicidade é uma técnica de comunicação em massa, paga com a
finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar
ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou
serviços. A publicidade serve para realizar as tarefas de comunicação de
massa com economia, velocidade e volume maiores que os obtidos através
de quaisquer outros meios. [...]. Resumindo: a publicidade é uma fonte de
economia para os produtores e benefícios para os consumidores”.
(SANT’ANNA, 1998; p. 76).

A publicidade é uma técnica, a propaganda um instrumento de vendas: esta fusão está
recheada de persuasão. Para alguns estudiosos da comunicação, esta proposição gerou dois
modelos teóricos quando referencia a persuasão à “atitude” de compra. Seguindo o primeiro
modelo atitudinal da persuasão publicitária, a propaganda é responsável por atuar sobre o
consumidor transmitindo e ensinando formas de agir e pensar que seja favorável a
determinado produto, e se for bem sucedida, levará ao comportamento de compra. A segunda
corrente entende que a propaganda age automaticamente sobre o comportamento, isto é, gera
o desejo de compra do produto a partir de imagens e símbolos, que se manifestariam
oportunamente no momento de compra, sem que o consumidor crie em sua mente a
necessidade de mudar seu modo de pensar e agir para adquirir o produto. (DIAS, 1985; p. 60).
De uma maneira geral, referências sexuais estão presentes em propagandas de cerveja através
de forma verbais e não verbais, por mensagens de duplo sentido e formas subliminares que
exploram o subjetivo do público alvo. No caso da utilização de banners, a semi-nudez e o
desenho das formas corporais são valorizados para acentuar a sensualidade visual; no caso de
propagandas em vídeo, há uma presença de corpos femininos bem acentuados e a voz sensual
da mulher entra em cena como mais um recurso de sedução do público masculino. De certa
forma, exibem a nudez do corpo e explora a sensualidade feminina, implantando símbolos
visuais que indicam às partes íntimas da mulher, imperceptíveis a olho nu e a agilidade da
câmera (FREITAS, 2011), além de criar um comportamento sexual quando reproduz imagens

provocativas e insinuativas entre os atores; o jogo da câmera reforça o enfoque a ser dado ao
conduzir o olhar do espectador àquilo que é considerado elementar na propaganda, no caso
específico da cerveja, nem sempre o foco é a lata, a garrafa ou o copo, mas o corpo feminino.
As empresas de cervejaria mais populares no Brasil – Schin, Antártica, Brahma e Skol –
representaram, em suas propagandas, a mulher pelo viés do objeto sexual passivo,
transformando seu corpo em um dos principais símbolos que estimulam o interesse pelo
consumo, através de um padrão de beleza veiculado pela mídia. Os esquetes das propagandas
de cerveja valorizam o corpo feminino quando enfatizam suas formas e curvas, levando a
exploração erótica de sua imagem. Além disso, insinuam a sensualidade da mulher na
ambiguidade de seus slogans: “Antártica, a cerveja da Boa” – Antártica; “Um por todos, todos
por uma” – Skol; “Mais que gostosa, surpreendente” – Kaiser; “Sem Brahma não dá” –
Brahma; “Todo mundo tem um lado devassa” - Devassa. De certa maneira, os slogans
determinam a condição da mulher e o papel que ocupa perante uma propaganda voltada ao
público masculino: ao cumprimento das funções sexuais, além de evidenciarem o papel do
homem como dominante e superior, cujo poder é exercido pelo consumo da cerveja.
Ao entender que a propaganda é uma tática mercadológica e como um instrumento poderoso
de vendas, a mulher é posta, então, como um composto reduzido, não menos importante,
usada para atrair o olhar masculino e, desta maneira, impulsionar as vendas da marca. E no
caso da propaganda Skol de Roupa Nova, qual é a intenção publicitária ao criar uma
propaganda em que a mulher e seu corpo nitidamente humano, com todas as suas
características essenciais, não estão presentes, mas sugere sua representação em forma de
latinhas vestidas com figurinos femininos?
Desta forma, percebe-se que a condição feminina, representada pela publicidade e propaganda
de cerveja, veiculou e veicula uma imagem de mulher como um objeto sexual. Esta percepção
leva ao debate mais atual do movimento feminista que vem tentando desvincular o uso do
erotismo e sedução feminina como um recurso de promoção de uma marca ou produto e, mais
ainda, que reforça o pensamento machista de exploração e exercício de poder sobre a mulher,
o que torna pertinente conhecer as pautas e balizas do movimento feminista.
2.2 Movimento Feminista: O Surgimento da Nova Mulher
A presente pesquisa não se propõe a realizar um estudo sobre a História das Mulheres através
de um caráter descritivo, pois não é este o produto final da discussão. Todavia, não se pode
deixar de falar no preconceito que os historiadores do final do século XIX e início do XX
tiveram quanto a fazer da mulher um objeto de seus estudos e análises. A história era escrita
por homens para os homens, preocupados com história política e social que não refletiam às
ações das mulheres em sociedade. No passado, com suas práticas sociais, valores culturais e
outros aspectos do feminino negligenciados por historiadores, “a mulher não tinha voz e era
sumariamente excluída da história”. (DUBY e PERROT, 1995; p. 07).
Segundo o estudo de Louise Tilly, que discute Gênero: História das Mulheres e História
Social, é cada vez mais imprescindível o estudo da História das Mulheres não apenas de
forma descritível das suas ações sociais, e sobretudo
[...] que privilegiem a interpretação de seus atos como agentes históricos, com
implicações nas sociedades a fim de propor indagações e problematizações que
possam aguçar o instinto do historiador a buscar na mulher outros contextos
socioculturais. (TILLY, 1994, p.52).

Antes excluída da história, bem como nos lembra Michelle Perrot, houve a necessidade de
tornar, cada vez mais, a mulher como um objeto da história e, nesse sentido, a ampliação de
novos campos de estudo, como a história das mentalidades e a história cultural, fortaleceram a

abordagem que atentou para a participação da mulher de forma integrada a história social. A
Escola dos Annales introduziu novos métodos de pesquisa e novos caminhos ainda não
explorados por historiadores, contribuindo para o reexaminar dos papéis sociais
desenvolvidos pela mulher tanto na esfera pública, quanto na privada, seja na classe média
alta ou nas classes baixas. (BURKE, 1992). Gradativamente a mulher foi ganhando status de
objeto da história como um elemento pertinente capaz de problematizar as contradições
sociais.
No que se refere ao maior envolvimento dos historiadores a perceber a mulher como sujeito
da história, um elemento contribuiu para que essa discussão sobre a representação e condição
da mulher na esfera pública e privada se tornasse, cada vez mais, alvo de interesse: as
convicções do movimento feminista. No cenário mundial, o movimento feminista começa a
ser articulado já no século XIX quando a conjuntura social vem sendo questionada por uma
maior participação da mulher na vida pública e do trabalho. Segundo Zuleika Alambert,
[...] No século XIX, grandes mudanças ocorreram na vida das mulheres. Com a
consolidação do capitalismo, elas entraram em massa na produção, junto com seus
filhos, como mão de obra barata. Suas condições de trabalho eram, então,
miseráveis: jornadas de até 18 horas, execução de tarefas sem qualificação e as mais
inferiores da produção na fábrica. Nas grandes aglomerações operárias, a miséria
reduzia numerosas jovens à prostituição. A situação era sobretudo grave nos grandes
centros têxteis, que ocupavam o maior número de mulheres. (ALAMBERT, 1986; p.
11).

Diante disso, o movimento feminista caracterizou-se também como um movimento intelectual
moderno, responsável por questionar a condição feminina quando revelou “os outros
quinhentos” da história: ao integrar o feminismo com o curioso olhar questionador do
historiador, alargou as estruturas sociais, as relações de poder e os papéis que homens e
mulheres ocuparam ao longo da História, desvelando uma mulher não tão submissa, frágil e
passiva como se construiu e se reforçou ao longo do tempo.
A mulher esteve reservada a ser dona da clausura e ser a própria prisioneira. Ora, a
responsabilidade de administrar o entorno da casa era da esposa, bem como da educação dos
filhos e, mais ainda, a função de procriação; ao homem estava destinado o trabalho, a política
e a vida pública. A psicóloga Susana Pravaz detalha este papel feminino:
[...] Ela é a concavidade, o Dentro. É no lar, ou nos arredores como a escola, o
médico ou os professores dos filhos, onde pode mostrar toda a sua riqueza, sua
generosidade e sua capacidade protetora, que permite o crescimento daqueles que
ela contém, seres carentes que necessitam dela. (PRAVAZ, 1981; 56).

No bojo destas premissas elementares, o movimento feminista surge como uma contestação
ao pensamento machista e como uma crítica à estrutura construída historicamente que moldou
as atribuições sociais de homens e mulheres e, desta forma, uma relação de poder que o
homem “exerce” sobre a mulher. Como um movimento social, o feminismo está
fundamentado na luta política por direitos iguais e até meados da década de 1970, o cerne das
discussões estava centrado na passividade da mulher oprimida, restrita a uma condição
histórica cuja base de sustentação seguia o modelo da sociedade patriarcal. Insurge no
movimento feminista uma mulher “rebelde”, que busca contrapor-se a autoridade legítima do
homem; que se engaja numa luta de defesa dos direitos iguais; que não se entende como uma
categoria reduzida e exclusiva a ser o pilar do modelo de família ideal, imposta pela moral da
igreja. “Emerge uma mulher que visa alcançar as estruturas públicas e privadas, bem como as
estruturas de poder dominadas por homens”. (LEITE, 1994, p. 49).
2.3 Movimento feminista no Brasil e a “revolução sexual” da mulher
No Brasil, o feminismo emergiu dos calorosos anos sessenta, acompanhado de um grupo de

“novos movimentos sociais” que tinham o interesse de redefinir paradigmas sociais, discutir a
relação de novas identidades não somente raciais, mas também étnicas e sexuais. Uma
resposta a ordem presente no curso do regime militar. No embalo do movimento, a luta por
direitos iguais no campo profissional e jurídico, levou as mulheres da classe média a
considerar o direito sexual como mais um elemento da pauta: a chamada “revolução” sexual.
Genericamente, tratava-se de uma liberdade sexual deferindo o direito ao prazer da mesma
maneira que o homem o possui. Mary Del Priori argumenta que
[...] A liberação significou a busca de realização no plano pessoal e a consciência de
que "problemas sexuais" não teriam lugar num mundo "normal". Ao defender a
ideia do "direito ao prazer", os pais da época fabricaram um tipo de sofrimento: o
que nascia da ausência do prazer. Ao mesmo tempo, tinha início a democratização
da beleza - graças à multiplicação de produtos, academias de body building
consultórios de cirurgia plástica, etc. -, fato que tanto levou à busca do bem-estar
quanto às tensões e frustrações por não o encontrar. Junto, mas, lentamente, forjavase a intolerância à doença, à fragilização dos corpos e ao envelhecimento.
Sexualidade em dia e saúde davam-se as mãos. O "direito ao prazer" tornou-se
norma. E norma cada vez mais interiorizada. Apenas conformando-se a essa regra
seria possível sentir-se feliz, alegre e saudável. (DEL PRIORI, 2011; p. 175).

Diante disso, a mulher poderia decidir sobre si mesma e, principalmente, sobre o uso do seu
corpo como uma regra ao ser feminino. O direito ao prazer reivindica o desejo sexual e ao
mesmo tempo anestesia a exclusiva função de ser mulher para ser mãe, na medida em que a
pílula anticoncepcional aparece como solução à gravidez e continuidade da prole do marido,
dissociando o prazer da fecundação
[...] Nessa história, um novo ato abriu-se com o desembarque da pílula
anticoncepcional no Brasil. Livres da sífilis e ainda longe da aids, os jovens podiam
experimentar de tudo. O rock and roll, feito sobre e para adolescentes, introduzia a
agenda dos tempos: férias, escola, carros, velocidade e, o mais importante, amor! A
batida pesada, a sonoridade e as letras indicavam a rebeldia frente aos valores e à
autoridade do mundo adulto. Um desejo sem limite de experimentar a vida hippie e
os cabelos compridos se estabeleciam entre nós. As músicas dos Stones e Bob Dylan
exportavam, mundo afora, a ideia de paz, sexo livre e drogas como libertação da
mente. (DEL PRIORI, 2011; p. 175).

Somando outras transformações políticas e sociais, essa nova conduta começava a dar os
primeiros sinais de autonomia feminina seguido pelos passos do movimento feminista e por
uma mudança pragmática dos papeis sociais da mulher. Del Priori dispara, entendendo que se
tratava do “início do direito ao prazer para todos, sem que as mulheres fossem penalizadas ao
manifestar seu interesse por alguém”. (DEL PRIORI, 2011; p. 177). Articula-se uma nova
relação da mulher entre a família, as normas sociais e ao marido, quando a mesma pode agora
desobedecer as imposições que lhes eram expressas. A pílula anticoncepcional foi aceita por
homens e mulheres pela comodidade e confiança que ela oferecia, favorecendo a libertação
sexual da mulher. Além disso, a liberdade de escolher quando engravidar lhe proporcionou
um tempo maior para dedicar-se a si mesma, abrindo um leque de atividades como trabalho,
estudo, cuidados estéticos com o corpo, se relacionar com novos amigos e outros lugares, sem
haver a obrigação plena de está presente ao marido e filhos. (ALEMBERT, 1986; p. 112).
2.4 Gênero e representação da mulher como ângulos de análise da condição feminina
Como forma de examinar a condição das mulheres dentro de um processo histórico, o termo
gênero, desde a década de 1970, tem sido utilizado para teorizar e problematizar a diferença
sexual existente entre o ser homem e o ser mulher. (SOIHET, 1997, p. 279). O emprego desta
fórmula já se caracteriza como uma alteração do tratamento dos cientistas sociais em relação
aos sujeitos históricos que ultrapassa o determinismo biológico do termo sexo para constituir
uma forma de apontar as construções das estruturas sociais. É por esta razão que essas

diferenças anatômicas sejam interpretadas em vias de possibilitar as contradições existentes
no plano das relações sociais, afinal
[...] tendo em vista esta diferenciação, a humanidade estruturou seus modos de vida
considerando que esses seres de corpos diferentes deveriam ser tratados de forma
também diferente e, nesse particular, opostos e assimetricamente desiguais. Sobre a
diferença biológica (corpo), portanto, estrutura-se uma diferença cultural (simbólica)
construída na ação humana de apropriação e transformação da natureza.
(FAGUNDES, 2003; p. 16)

Aliás, a própria noção que norteia esta diferenciação do fator biológico revela as
características que se consolidaram historicamente, colocando o exercício de poder e
dominação do homem sobre a mulher: a austeridade superior masculina frente à suposta
inferioridade feminina. A noção de gênero nos serve para destituir a interpretação da mulher
como uma simples e reduzida categoria biológica para instituir-se como uma construção
teórica que, através das análises socioculturais, anestesia as relações humanas fundamentadas
na relativa diferença dos sexos. Partindo disso, iniciou-se também o entendimento da mulher
na prerrogativa de identidade o que representou a investigações minuciosas e na expansão das
críticas feministas. E mais ainda:
[...] O estudo das relações de gênero, agora substituindo a noção de identidade,
passa a privilegiar o exame dos processos de construção destas relações e das
formas como o poder as articula em momentos datados social e historicamente,
variando dentro e através do tempo e inviabilizando o tratamento da diferença
sexual como “natural”. (HOLLANDA, 1994; p. 14).

A compreensão de gênero vai muito além da diferença anatômica como propõe Lauretis
(1994) sobre a Tecnologia do Gênero que deve ser pensada
[...] a partir de uma visão teórica foucautiana, que vê a sexualidade como uma
“tecnologia sexual”; desta forma, propor-se-ia que também o gênero, como
representação e auto-representação, é produto de diferentes tecnologias sociais,
como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas
institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana. (LAURETIS, 1994; p.
208).

Lauretis propõe pensar as “tecnologias do gênero” como uma categoria que determina através
das relações sociais, das instituições, do cinema, da música e, principalmente, do discurso
machista, o que é ser mulher. Expressões como “sexo frágil”, “carola”, “Amélia – a que era
mulher de verdade” , “mulher séria” em Nelson Rodrigues, e alguns ditados mais
contemporâneos, “mulher no volante é perigo constante” ou que “só serve para pilotar o
fogão”, ou mais ainda “esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque”, direcionam e
identificam a mulher e, concomitantemente, o seu papel em sociedade. São exemplos
concretos que pairam na vida cotidiana, e, por esta razão, considera-se a concepção de gênero
não somente como propriedade de corpos, mas como um conjunto de práticas produzidas
entre as relações sociais e comportamentos, cujo sentido se concretiza na representação e
autorrepresentação.
Através da análise desses processos de construção das relações de gênero é que o feminismo
sustenta, com muita força, a noção de diferença biológica para além da anatomia; a diferença
consiste entre homem e mulher e seus efeitos discursivos nas relações de poder. Desta forma,
seria possível identificar continuidades do pensamento machista e da sociedade conservadora
no presente momento, quando analisamos as representações em diversos espaços e
instituições, no caso deste produto de investigação, na publicidade e propaganda de cerveja.
Um conceito fundamental que permeia a discussão de gênero é o de representação. Aqui,
utilizar-se-ão as considerações de Roger Chartier. A análise do feminino, da condição e dos
papéis que a mulher ocupou/ocupa nas sociedades parte da análise num determinado contexto

social dentro de um processo histórico. Este trabalho possui como produto de investigação a
representação da mulher na propaganda da cerveja Skol, propaganda que leva o título Skol de
Roupa Nova. Veiculada a partir de setembro de 2012 nos grandes meios de comunicação
(televisão e internet), a referida propaganda esteve presente no mercado até início do ano de
2013.
A semântica da palavra representação tem origem latina, advinda da expressão repraesentare,
cujo significado é “tornar presente” ou “apresentar de novo”. (SANTOS, 2011). Esta noção
semântica nos leva a considerar que os discursos produzidos nas representações tendem a
expressar aquilo ou quem está ausente, o que não significa dizer que isso seja feita de maneira
completa, digna e fiel, tal qual como era. Os discursos sugerem subjetivamente o que seria as
percepções da realidade. Guinzburg revela ambiguidade característica do termo:
“representação”, que ora “faz as vezes da realidade representada”, evocando a ausência; ora a
torna visível, sugerindo sua presença. (apud SANTOS, 2001). Ausência e presença são
esquinas de análise da propaganda “Skol de Roupa Nova” quando sugere representações de
mulher.
3 – Metodologia
A pesquisa básica, de natureza exploratória e qualitativa fez parte da trajetória metodológica.
O método dedutivo esteve presente nesta investigação. O trabalho bibliográfico limitou-se a
abranger livros, revistas, relatórios e documentos. Os assuntos refletidos caracterizam o
processo de propaganda e publicidade, além de contemplar as temáticas do movimento
feminista e dos aspectos de gênero. Articular marketing e história foi proposital para
percepções integrativas dessas áreas. A propaganda foi descrita passo a passo para um melhor
entendimento dos resultados que foram analisados. Utilizou-se, ainda, a busca telematizada
para esclarecimento do vídeo em forma de propaganda. Os dados recolhidos foram
trabalhados pela análise do conteúdo. Por fim, espera-se uma discussão entre gestores e
historiadores de forma interdisciplinar
4 - Resultados e Discussões
4.1 Descrição e Análise da Propaganda Skol de Roupa Nova
Cena 1: a propaganda começa retratando uma espécie de quarto de hotel; a lata de cerveja
aparece sozinha. Cena 2: a imagem da lata é refletida nas águas e no sol; na praia, sobre uma
pedra; recriando um cenário paradisíaco com uma cascata de cachoeira. Cena 3: aparece uma
lata, com cabelos loiros e lisos, coroada por um ramo de flores e que balança numa gangorra.
Cena 4: a lata parece ser segurada pelos braços, sendo girada em sentido horário, (sugerindo
uma cena romântica). Cena 5: aparece no retrovisor, com um lenço verde de bolinhas
adornando a boca da lata; a cena continua com a mesma imagem, pilotando um carro
conversível (sugere ser dos anos 60/70). Cena 6: é reproduzido um mergulho de latas vestidas
com maiôs lilás, com toucas laranja e com detalhes de flor. Cena 7: uma lata montada no
cavalo branco, o cenário é paradisíaco. Cena 8: partindo de uma bola de sabão, é reproduzido
um banho de duas latas de cerveja numa banheira de espumas. Cena 9: cai uma lata sobre uma
cama de pétalas de rosa. Cena 10: uma lareira abre a cena, a lata despe-se de um tecido de
onça. Cena 11: é lançada ao céu uma lata com figurinos havaianos: top de flores com saia de
palhas; a próxima lançada é uma lata vestida de líder de torcida: top vermelho e branco, com
saia também em vermelho e branco, segurando dois pompons; a lata lançada e que esta fecha
esse esquete vestida num esvoaçante vestido plissado. Cena 12: duas latas piruetam numa
pista de dança. Cena 13: aparece uma lata em plena chuva, vestida em um top branco,
molhado, transparente, mostrando o que está por debaixo da roupa, o nome Skol. Cena 14: a
estrela, símbolo do grupo Roupa Nova, abre a cena para uma lata que é pega por um homem,
que a olha apaixonado, encerrando a propaganda.

Apaixonado pela lata, pela cerveja, pelo novo layout da lata ou pelas mulheres representadas
com figurinos femininos erotizados, retirados das fantasias sexuais masculinas?
No que diz respeito a toda duração de exibição da propaganda, o foco principal é o novo
designer da cerveja Skol impresso em sua embalagem. É possível notar que não há uma
mudança extremamente radical quanto ao modelo anterior que era branco e passou a ser
dourado. A lata de cerveja contrasta tenuemente, a uma espécie de manequim feminino,
criando alusão a uma troca de roupas. Partindo disso, a propaganda realiza o sentido de nova
identidade visual da lata da cerveja Skol quando a criação publicitária expõe uma troca de
figurinos conciliada a um novo designer plástico. Além disso, a trilha sonora que embala toda
a propaganda é a composição musical “Linda Demais” do grupo Roupa Nova, atuante no
cenário musical há 33 anos, lançada no disco de 1985. Uma estratégia de marketing da equipe
de criação ao aliar o nome do grupo à nova latinha, e outra mais ainda, ao tornar a música
uma declaração de “amor” de um homem por uma lata de cerveja. O conceito final da
propaganda se realiza no slogan da campanha: a Skol está de Roupa Nova.
Através dos enfoques e direcionamentos da câmera, os olhos do espectador são levados a se
fixarem nas roupinhas que as latas foram vestidas e no cenário romântico que foi criado em
todo o comercial. A concepção publicitária sugere um “namoro” entre um homem e uma lata
da cerveja Skol que se revela no término da propaganda ao ser finalizada com um homem que
segura uma lata nas mãos apaixonado; ou quando o homem não aparece em corpo humano,
demonstra uma intimidade entre latas representando papéis de homem e mulher. Por este
caminho, entende-se que o produto da Skol é uma lata de cerveja e os figurinos travestidos em
sua embalagem reproduzem roupas femininas. Ora, a lata de cerveja é uma representação de
mulher e, desta maneira, um produto que o homem consome. O emprego do termo consumo
faz a dupla alusão de compra da cerveja, quanto da “compra” de uma mulher, pelo menos no
que está por trás da criação publicitária. A lata da cerveja está vestida por roupas e alguns
estilos considerados eróticos que fazem parte do imaginário das fantasias sexuais do homem.
Nessa propaganda, ainda que de maneira disfarçada, fica clara a condição ocupada pela
mulher que é a de objeto sexual, subserviente e disposta a realizar as fantasias do universo
subjetivo do homem.
Diante das cenas 1, 2, 3 e 4, identifica-se o que seria o romantismo e a expressão “linda
demais”, sendo que na cena 3 aparece a primeira representação de mulher em forma de lata de
cerveja: cabelos loiros e lisos, coroado por uma ramo de flores e que lembra uma personagem
havaiana. Na cena 6, depara-se com um mergulho de latas vestidas em maiôs, sugerindo uma
performance de esportistas do nado sincronizado. A cena 7 traz uma curiosidade, quando a
lata de cerveja sugere ser o homem, representando a famosa cena do príncipe que chega no
dorso de um cavalo branco e a cena 8 retrata um banho de espumas entre duas latas de
cerveja. A cena 9 se assemelha a uma cena do filme “Beleza Americana” , quando a
personagem da atriz Mena Suvari, Ângela, aparece com os seios expelindo pétalas de rosa que
caem sobre a cama e o corpo do personagem Lester Burnham, interpretado por Kevin Spacey;
a cena representa uma fantasia sexual do personagem, extremamente sensual, bem como a
cena da propaganda sugere. A cena 10 demonstra que a garrafa de cerveja despe-se do que
seria um lingerie de oncinha, artigo erótico que faz parte também do imaginário masculino.
A cena 11 é responsável por exibir latas de cerveja sendo lançadas ao céu com figurinos
femininos bem representativos: a primeira representa uma havaiana com sua vestimenta
característica; a segunda representa uma líder de torcida, também um figurino com suas
características, um top com minissaia, além disso, sugere que a lata de cerveja tenha seios
bem delineados; e a lata de cerveja lançada que finaliza esta cena representa a musa do
cinema dos anos 60/70: Marylin Monroe. A cena 13 que mostra uma lata de cerveja vestida
num top branco e transparente em plena chuva sugere a marca da lata, todavia lembra os seios

da mulher que ficam a mostra quando a roupa está molhada. Finalizando todo o conceito de
roupa nova, um homem segura a lata da cerveja Skol com olhar apaixonado.
Desta maneira, considerando que um homem não possui uma relação afetiva ou extremamente
romântica por uma bebida alcoólica, a mulher está presente nitidamente na lata da cerveja e
toda declaração de amor está direcionada a mesma. Declaração de amor presente apenas na
letra da música e em algumas cenas da propaganda, pois em outras, o que se pode observar é
simbologia da mulher como um objeto sexual.
No site da empresa F/NAZCA é possível encontrar sua justificativa no momento que criou a
propaganda,
[...] Com o mote “A Skol tá de Roupa Nova”, o filme, aposta no sucesso “Linda
Demais”, música do grupo Roupa Nova, que apresenta a lata como a grande
protagonista da ação. O resultado é um divertido clip em que a latinha, no papel da
“Linda”, atua em diferentes cenários com direito à trocas de figurino para no final
mostrar sua nova embalagem”. (Site da empresa)

A lata é a protagonista da ação, porém o recurso utilizado para concretizar a ideia de “roupa
nova” foi uma troca de figurinos femininos. A lata representa o papel de Linda que representa
o papel da mulher. Porque utilizar os figurinos femininos e não, propriamente dito, uma
mulher?
A utilização da mulher como elemento de propaganda de cerveja esteve presente desde
quando surgiram as primeiras propagandas desse setor. Conforme o tempo seguiu seu curso,
elas continuaram aparecendo, ora menos, ora mais, ora consumindo, ora observando o homem
ao lado, mas esteve lá marcando o ponto de presença. Em cartazes antigos que promoveram
propagandas de cerveja é possível identificar imagens de mulher, as roupas da época, as
expressões da época e, por essas propagandas, é possível fazer uma análise dos tipos
comportamentais, dos cenários que eram retratados, dos padrões femininos de beleza (e
também de homens). A intenção aqui não é analisá-los por completo, seria fruto de outra
pesquisa em que objetivo seria examinar a representação de mulher naquela época, em
determinado tempo passado. O presente torna-se atrativo exatamente por perceber que tais
impressões sobre a mulher sofreram modificações quando se observa no contemporâneo as
representações femininas na propaganda analisada e que foi veiculada pela televisão e pela
internet no final do ano 2012 e início de 2013.
Até o presente momento, as primeiras aspirações suscitadas nada mais são do que uma
alternativa camuflada para continuar usando a mulher como elemento de propaganda de
cerveja, afinal, em 2012 a propaganda da concorrente Schin intitulada “Homem Invisível”
teve de sair do ar por conta de mobilizações nas redes sociais que acusaram a propaganda de
incentivar a violência sexual, justo momento no qual o movimento feminista se torna cada vez
mais atuante e não aceita que a mulher seja representada como objeto sexual. Nesse ponto, na
tentativa de se enquadrar às regras, normas e leis que o CONAR (Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária) há anos impõe, o que se pode observar é que a empresa
criou a propaganda para tentar fugir desse encalço. Entretanto, a camuflada tentativa revela a
gravidade em continuar fazendo da mulher um objeto sexual (ainda mais sexualizado) para
vender uma marca ou produto.
Ora, no caso dessa propaganda a mulher não aparece em corpo humano, sendo ausentes suas
curvas e formas, todavia a utilização de figurinos como biquínis, lingeries, fantasias, perucas e
outros acessórios femininos na lata de cerveja, sugere a sua presença e determina o papel a ser
ocupado pela mulher. Esse papel, entretanto, não é de alguém romântico, e cortejado
respeitosamente, como em princípio pode parecer, mas o que a publicidade parece querer nos
dizer é que a mulher deve ser a cumpridora das fantasias eróticas masculinas através do

curioso apelo sexual expresso nessa propaganda. Quando esteve presente em suas
propagandas anteriores e em outras marcas de cerveja, a sensualidade da mulher foi explorada
através de seu corpo, dos enfoques da câmera em seus seios, cabelos e boca entreaberta, mas
agora o que a Skol fez foi explorar a sensualidade da mulher utilizando para tal apenas a lata
de cerveja, dispensado a atriz da sua propaganda. Como isso fora possível? O desafio parece
difícil, mas em algumas cenas a insinuação estimula os olhos a tornar o corpo da mulher
presente na subjetividade de quem a assiste.
Entendendo representação como realidade representada, o uso da mulher na propaganda da
cerveja Skol sugere o uso do feminino como um extrato do erotismo masculino para
referenciar o seu público alvo, unindo o desejo ao produto, isto é, ao assistir a propaganda e
identificar suas referências masculinas, a publicidade localiza o homem no intuito de
acometê-lo a atitude de compra. Esta utilização da mulher produzida de representações, (re)
cria e (re) elabora novas representações, outros discursos, ou os mesmos. Como a sociedade,
em suas diversas práticas culturais, conduz o homem a cumprir um papel de dominador do
mundo social, do trabalho, o credencia também, no caso implícito da propaganda Skol de
Roupa Nova, a dominação sexual.
Por fim, a dominação sexual das mulheres pelos homens é uma prática de poder conhecida
pelo movimento feminista que atualmente luta por esse desvínculo da mulher como um objeto
sexual com o slogan de “Nem santa, nem puta, mulher!” (A frase é um dos slogans do
movimento “Sultwalk”, conhecido no Brasil como “Marcha das Vadias”). Destituir o uso da
sensualidade e erotismo da imagem comum e tradicional da mulher, sabendo que este é um
elemento prático e eficiente da propaganda de cerveja que atrai o consumo do produto no
Brasil, não será uma tarefa fácil, afinal, como mostra a propaganda analisada, mesmo ao não
utilizar o corpo da mulher, esta ainda é representada em seu estereótipo mais criticado pelo
movimento feminista.
5 - Considerações Finais
A utilização da mulher em propagandas de cerveja demonstra que a publicidade transformou a
mulher num forte elemento capaz de atrair, cada vez mais, o consumidor masculino. Na
análise da propaganda Skol de Roupa Nova, percebe-se que a criação publicitária camuflou o
elemento feminino através de figurinos femininos vestidos em latas da cerveja Skol, isto é,
ocultou o corpo humano da mulher, todavia a representou como um produto consumido pelo
homem, a cerveja. A justificativa intencional da equipe de criação era dar nova identidade
visual a lata da cerveja, usando para isso roupinhas femininas.
Todavia, verifica-se, pois, que as roupas selecionadas para ilustrar a estratégia de marketing
“roupa nova”, (fazendo referência a banda musical Roupa Nova e que tem a música Linda
Demais como trilha sonora da propaganda), caracterizam-se em figurinos eróticos femininos
que fazem parte do universo subjetivo das fantasias sexuais masculinas. A propaganda apenas
desvinculou o uso de corpos humanos (atrizes) em sua produção, todavia, selecionou
figurinos que fizeram alusão à erotização e sensualidade das mulheres. Manteve, portanto,
através de recursos menos sensíveis essa condição feminina quando representa a mulher numa
lata de cerveja.
A havaiana, a líder de torcida, a representação de Marylin Monroe são alguns exemplos que
direcionam o papel a ser ocupado pela mulher sob a ótica de uma publicidade que visa atingir
o público masculino, além de permanecer repercutindo uma visão machista e conservadora
que construiu e definiu historicamente papéis de homens e mulheres em sociedade em pleno
século XXI. Velhos estereótipos se reformulam e dão continuidade à expressão de dominação
do homem sobre a mulher, algo que o movimento feminista vem combatendo e a história tem
demonstrado que essas relações de poder são bem acirradas quando analisadas na prerrogativa

de se entender a mulher como gênero.
Com essas informações, considera-se que, apesar das conquistas do movimento feminista
desde o fim do século XIX, e que veio se consolidando até o presente, no que se refere ao
campo da publicidade e propaganda, considerando a propaganda aqui analisada, a condição
feminina ainda está vinculada e sendo veiculada de forma estereotipada, subserviente ao
homem, cuja função é atender as necessidades sexuais masculinas. O recurso utilizado para
localizar o homem como consumidor da cerveja são o erotismo e a sensualidade feminina
ainda que mulher esteja “ausente” em formas corporais.
Por fim, observa-se que a dominação masculina persiste no presente através de formas cada
vez mais complexas, pois estão disfarçadas e quase despercebidas. Nota-se, no caso da
propaganda Skol de Roupa Nova, que a criação publicitária sofisticada tentou ocultar a
exploração do corpo da mulher, porém acabou tornando-o num produto a ser comprado e
consumido pelo homem.
6 - Referências
ALAMBERT, Zuleika. Feminismo: o ponto de vista marxista. São Paulo: Nobel, 1986.
BURKE, Peter. A revolução francesa da historiografia: a escola dos annales (1929-1989). 2ª Ed. São Paulo:
UNESP, 1992.
CHARTIER, Roger: A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Difel, 1990.
DEL PRIORI, Mary. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. São Paulo: Planeta do
Brasil, 2011.
DIAS, Sérgio Roberto, et al. Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve paciência para
explicar. São Paulo: Atlas, 1985.
DUBY, Georges e PERROT, Michelle. (orgs.) Escrever a História das Mulheres. In: THÉBAUD, Françoise.
História das Mulheres no Ocidente. O século XX. Porto, Edições Afrontamento, 1995, p.07.
FABUNDES, Tereza Christina Pereira Carvalho, (Org.). Ensaios sobre Identidade e Gênero. Salvador:
Helvécia, 2003.
HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org). O feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
LAURETIS, Teresa. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Org. O feminismo como
crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
LEITE, Christina Larroudé de Paula. Mulheres: muito além do teto de vidro. São Paulo: Atlas, 1994.
PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1992.
PRAVAZ, Susana. Três Estilos de Mulher: a doméstica, a sensual, a combativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1981.
SANT´ANNA, Armando. Propaganda: Teoria, Técnica e Prática. 7 ed. São Paulo: Pioneira, 1998.
SHOIHET, Rachel. História das Mulheres. In: VAINFAS, Ronaldo; CARDOSO, Ciro Flamarion S. Domínios
da História: ensaios de teoria e metodologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
TILLY, Louise A. Gênero, História das Mulheres e História Social: Disponível em:
<http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.pagu.unicamp.br/files/pagu03.03.pdf>. Acessado em 17 de outubro
de 2013. Hora de Acesso: 15h 30min.
ZIRBEL, Ilze. Estudos Feministas e Estudos de Gênero no Brasil: Um debate. Cap. 03 Feminismo brasileiro
nos anos 80: tensões com a esquerda, autonomia e institucionalização. Dissertação de mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia Política da UFSC, Florianópolis, 2007. Disponível em:
<http://pt.scribd.com/doc/22388526/Feminismo-brasileiro-e-Movimento-de-Mulheres-na-decada-de-1980>.
Acessado em 25 de outubro de 2013. Hora de Acesso: 20h 42min.

