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RESUMO 

 

A presente investigação visa a reflexão sobre os aspectos do machismo na 

comunicação, com foco na comunicação integrada de Kunsch (2003, 2009) e de 

Marketing com Silva (2009). Buscamos durante a pesquisa destacar o potencial 

mediador das relações públicas para conciliar anseios dos diversos públicos 

juntamente com necessidades das organizações. A metodologia deste trabalho parte 

de uma revisão histórica sobre as evoluções do feminismo no Brasil, onde 

percebemos que o país teve marcos importantes, mas ainda insuficientes. 

Estudamos também por meio de revisão teórica o modelo de relações públicas 

simétrico de duas mãos, descrito por Grunig (2009) como modelo a ser utilizado 

para Relações Públicas Excelentes. Há ainda um estudo de caso, que tem como 

objeto de estudo o case “Verão” da marca Itaipava do grupo cervejeiro Petrópolis, no 

qual por meio dos métodos de análise de conteúdo, pesquisa de opinião e auditoria 

de opinião, buscamos entender as variáveis do problema para obter considerações 

mais aprofundadas. 

 

Palavras-chave: Machismo; Relações Públicas; Itaipava; Comunicação Integrada; 

Responsabilização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The present research aims to reflect on the aspects of sexism in communication, 

focusing on the integrated communication of Kunsch (2003, 2009) and Marketing 

with Silva (2009). During the research we sought to highlight the mediating potential 

of public relations to reconcile the wishes of the different publics together with the 

needs of the organizations. The methodology of this work starts from a historical 

review on the evolution of feminism in Brazil, where we realize that the country had 

important but still insufficient milestones. We also studied the symmetrical two-way 

public relations model, described by Grunig (2009) as a model to be used for 

Excellent Public Relations. There is also a case study whose object is the case 

"Summer" of the Itaipava brand from the Petrópolis brewing group, on which through 

the methods of content analysis, opinion research and opinion audit, we seek to 

understand the variables of the problem for further consideration. 

 

Keywords: Sexism; Public relations; Itaipava; Integrated communication; Public 

Accountability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a mutabilidade social e o advento da internet, muitos comportamentos 

que antes eram considerados normais apesar de problemáticos vêm sendo cada vez 

mais discutidos e não aceitos pela sociedade. O machismo é um dos itens que 

passou a ser cada vez mais problematizado e ter dedicação não só de organismos 

nacionais como os internacionais, vide o exemplo da ONU1 que possui seu setor 

dedicado a políticas de igualdade de gênero e empoderamento feminino. Apesar dos 

progressos, a cultura machista permanece e ainda é um fator gerador de crimes 

como o feminicídio2, estupro3, violência obstétrica, entre outros.  

Um dos fatores mais fortes em relações públicas é a responsabilidade social 

da profissão. Segundo Edward Bernays “a base consistente para a prática de 

relações públicas corretas e eficientes estava nas ciências sociais e na sociedade 

democrática” (Bernays apud Kunsch, 2007, p. 107). Muitas empresas hoje estão 

sendo pressionadas por seus públicos a se reestruturar culturalmente a fim de não 

agir errado com públicos específicos. 

Por isso, ao estudarmos como as organizações têm estruturado sua 

comunicação estratégica em atenção – ou não – às novas demandas sociais que 

emergem na sociedade, estamos colocando as Relações Públicas alinhadas com as 

necessidades da sociedade e das organizações, reforçando o papel mediador da 

nossa profissão e valorizando nossa atividade no contexto atual. 

No primeiro capítulo, traçamos um breve histórico do feminismo no Brasil, 

onde buscamos ressaltar os progressos e os resultados obtidos nos direitos das 

mulheres por meio do ativismo político e social. No segundo capítulo, apresentamos 

os conceitos teóricos do campo das Relações Públicas aplicados à ideia de 

responsabilização pública. A aplicação de relações públicas excelentes no contexto 

atual onde a sociedade solicita posicionamento em diversas questões cotidianas por 

parte das organizações pode auxiliar negociações e evitar problemas.  

O caso Verão, da marca Itaipava, pertencente ao grupo Petrópolis é analisado 

no terceiro capítulo, em três aspectos: análise de conteúdo das peças publicitárias, 

                                                 
1
 ONU Mulheres é o setor das Nações Unidas criado para empoderar mulheres e discutir questões 

relativas à equidade de gênero. Ver em: http://www.onumulheres.org.br/. 
2
 Homicídio de mulher pela questão do gênero, geralmente ocasionado por raiva ou perda de controle 

sobre a vida da mulher em questão, transformada em objeto pelo agressor.  
3
 Mais de 50 mil casos de estupro ao ano, registrados no Brasil. Dados de 2012 da ONU Mulheres. 
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análise das denúncias dos consumidores junto ao CONAR e auditoria de opinião 

com especialistas para entender as diversas faces da comunicação da marca e 

identificar um possível problema de machismo contido nas peças da campanha.  

Os dados coletados serão discutidos no quarto capítulo para chegarmos às 

considerações finais no quinto e último capítulo desta monografia. Nos Apêndices 

estão as transcrições na íntegra das entrevistas com os seis especialistas e, nos 

Anexos, a pesquisa feita pela agência Sophia Mind cujo tema é consumo feminino 

de cerveja e os gráficos resultantes da pesquisa de opinião como materiais 

auxiliares do entendimento do resultado obtido na pesquisa e sua 

representatividade.  
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1. BREVE HISTÓRICO DO FEMINISMO NO BRASIL  

 

1.1 Impactos do feminismo na sociedade 

 

 O feminismo é a busca das mulheres pelos direitos que a sociedade 

patriarcal não lhe concede pelo fato de ser mulher. Segundo Ribeiro (2016, p. 9) 

“pode se dizer que o objetivo do feminismo é uma sociedade sem hierarquia de 

gênero, uma sociedade na qual o gênero não seja utilizado para conceder privilégios 

ou legitimar opressão”. 

Na data de oito de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Esta 

data serve para que sejam lembrados vários marcos ao longo da luta feminina por 

diversos direitos igualitários aos que já são garantidos aos homens. Direitos de 

liberdade, de voto, de empregos, de salários, de leis de proteção, entre muitos 

outros.  

A proposta de uma data para relembrar marcos e propor a reflexão, surgiu em 

1910, na Dinamarca, durante a Conferência Feminina da Internacional Socialista de 

Mulheres, pelas ideias da alemã Clara Zetkin. E a data em si foi colocada em 

homenagem a um grupo de 129 tecelãs da cidade de Nova Iorque, que foram 

mortas ao organizarem a primeira greve feminina dos Estados Unidos no ano de 

1857 para solicitar direitos trabalhistas. A causa da morte foi um incêndio provocado 

por seus patrões juntamente à polícia como forma de penalização. Nesta época as 

mulheres já demonstravam sua luta por direitos, mas os primeiros relatos vêm de 

anos antes. 

 A história mostra que desde meados de 1650 as mulheres brasileiras já 

lutavam nas revoltas ocorridas em diversos cantos do país em defesa de seus 

interesses na época. Em 1823 a baiana Maria Quitéria ficou reconhecida por 

desobedecer a seu pai para se alistar no batalhão de D. Pedro I. Em 1835 é 

publicada a obra de Nísia Floresta “Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens” 

que, segundo Bandeira e Melo (2010, p. 12) defendia a educação igualitária para 

ambos os sexos como forma de fazer a sociedade progredir, possibilitando com que 

as mulheres utilizassem todo o seu potencial para a independência. 

Em 1880, segundo Bandeira e Melo (2010, p.13) “apesar das limitações 

impostas às mulheres no século XIX conseguiram criar organizações em prol de si 
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mesmas e dos excluídos” e passaram a lutar contra a escravidão. Este cenário deu 

abertura ao início dos debates sobre o sufrágio, iniciando lentamente uma luta pelos 

direitos políticos das mulheres. Apesar disso, as discussões ainda perdurariam por 

muitos anos sem mudanças.  

Décadas mais tarde, em 1918, a bióloga Bertha Lutz codinome Iracema, 

publicou o artigo “Somos Filhos de Tais Mulheres”, que causou um enorme impacto 

social na época. E seu legado histórico não parou por aí, 

 
Bertha Lutz soube aproveitar com maestria da conjuntura conturbada da 
década de 1920. Nestes anos fundava-se o Partido Comunista Brasileiro, 
realizou-se a Semana de Arte Moderna, as revoltas militares, a Coluna 
Prestes, intensificando-se a presença dos segmentos médios na sociedade. 
Esta ebulição social favoreceu a fundação da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino (FBPF), em agosto de 1922. Esta influenciada, 
sobretudo, por sua participação na Conferência Pan-Americana das 
Mulheres, nos EUA. Bertha Lutz fomentou durante toda uma década muitas 
negociações com políticos e instituições, em busca de apoio a sua luta pelo 
direito ao voto. (BANDEIRA; MELO, 2010, p. 17) 

 
As mulheres só tiveram real direito ao voto pela primeira vez no ano de 1927, 

no estado do Rio Grande do Norte. Diante disso aumentou a pressão feminina por 

mudança em outros estados. Segundo Bandeira e Melo (2010, p. 17), “na realidade 

há inúmeros registros sobre a tentativa de mulheres de se alistarem para as eleições 

de 1928 em diversos estados brasileiros, mas os registros históricos são escassos”. 

Porém este direito adquirido ainda não seria o direito ao voto definitivo, 

 
Por sua vez, o Presidente Getúlio Vargas, resolveu simplificar e todas as 
restrições às mulheres foram suprimidas, na medida em que através do 
Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, foi instituído o Código 
Eleitoral Brasileiro, e o artigo 2º disciplinava que era eleitor o cidadão maior 
de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma do código. Assim, o 
direito do voto feminino obtido por meio do Código Eleitoral Provisório em 
24 de fevereiro de 1932, portanto, há 78 anos apenas que as mulheres 
obtiveram os direitos políticos completos. (BANDEIRA; MELO, 2010, p. 18) 

 
Com o início do sufrágio, as mulheres passaram a serem atuantes na vida 

política, muitas não só como eleitoras, mas também se candidatando a diversos 

cargos. Segundo Bandeira e Melo (2010, p. 17) em 1928 na primeira liberação de 

voto, houve a primeira mulher prefeita também no Rio Grande do Norte, que não 

terminou seu mandato em razão da anulação de votos das mulheres pelo senado. 

Em 1933 tivemos a primeira deputada federal, e em 1934 a primeira mulher 

negra na política como deputada no estado de Santa Catarina, Antonieta de Barros. 

A paulista Bertha Lutz que era suplente para o cargo de deputada federal, assume 
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uma vaga no congresso em 1936, e dentre suas propostas havia a criação do 

Estatuto da Mulher e do Departamento Nacional da Mulher. Suas maiores bandeiras 

levantadas na vida política eram em razão dos direitos trabalhistas femininos. Quem 

acalorou suas discussões foi outra deputada federal, a também paulista Carlota 

Pereira de Queirós conforme Bandeira e Melo, 

 
Esta discórdia pode ser interpretada como relativa ao enfoque feminista de 
cada uma das deputadas. Os projetos da deputada Bertha defendiam tanto 
o fortalecimento das instituições públicas, como também a manutenção da 
família e da maternidade. Em outras palavras, realçava os papéis femininos, 
ao referir-se a mulher e a criança, assim como tinham estes trabalhos como 
uma “missão” individual. As sufragistas tinham um certo olhar de 
protecionismo e de solidariedade para a organização e os avanços das 
mulheres trabalhadoras. (2010, p. 20) 

 

Com o golpe de 19374, Bertha fechou sua carreira no Congresso. Neste 

mesmo período de golpe, temos outras heroínas a marcar nossa história, como Olga 

Benário. A comunista alemã era uma das militantes mais habilidosas da época, 

extremamente reconhecida e respeitada no eixo Alemanha-Rússia por seus 

companheiros comunistas. A mesma foi designada para levar Luiz Carlos Prestes, 

líder do comunismo brasileiro, em segurança para o Brasil, onde juntos tentariam 

tomar o poder de Getúlio Vargas. Durante a viagem o casal acabou desenvolvendo 

um relacionamento amoroso. 

Porém o episódio de tomada de poder denominado “intentona Comunista” 

acabou não dando certo, e ambos foram presos em 1936. Na época da prisão, Olga 

descobriu estar grávida de seu marido, Prestes. Isto não impediu que Olga fosse 

deportada para a Alemanha que na época vivia o nazismo nas mãos de Adolf Hitler. 

Olga além de comunista era judia, e não teve outro destino senão os campos de 

concentração. Olga morrera poucos anos mais tarde, em 1942, em uma câmera de 

gás em Bernburg. Sua filha, Anita Leocádia Prestes, permaneceu com a mãe no 

campo de concentração até completar 14 meses. Após este período, ficou sob tutela 

da mãe de Prestes, e tornou-se uma historiadora. 

No período pós-golpe, não houve muitos avanços no campo político. Somente 

em 1950, a Federação de Mulheres do Brasil conseguiu novos feitos, agora na luta 

contra o aumento do custo de vida, demonstrando o poder de articulação das 

                                                 
4
 Em 1937 ocorreu o Golpe do Estado Novo, onde Getúlio Vargas aproveitou a imagem negativa do 

comunismo e conseguiu uma manobra que lhe permitiu permanecer na presidência como ditador até 
1945.   
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mulheres, mesmo sendo uma pauta secundária em relação aos grandes anseios das 

mulheres da época. Conforme atestam Bandeira e Melo, 

 
Esta mobilização das mulheres contra a carestia levou Getúlio Vargas a 
propor a célebre Lei Delegada nº 4 que conferia amplos poderes às 
autoridades públicas para defender os interesses da população. Aprovada 
esta lei no Congresso Nacional foi criado um órgão público para aplicá-la – 
Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB). (2010, p. 23) 

 

Até o fim do regime militar, muitas mulheres entraram na política com o intuito 

de substituir seus familiares cassados e lutar por direitos, mas o governo da época 

acabou cassando seus mandatos igualmente, restando poucos nomes de 

representatividade no cenário da época.  

Em 1975, Ano Internacional da Mulher conforme a ONU, foi fundado o Centro 

da Mulher Brasileira – CMB, que foi o primeiro organismo feminista na denominada 

“segunda onda do feminismo”. Dentre as funções do CMB estavam provocar a 

reflexão e discussão do papel da mulher por meio de diversas atividades. 

A segunda onda feminista traz uma série de revoluções comportamentais. As 

mulheres passaram não só a denunciar mais problemas de violência e dominação 

de gênero (inclusive dentro dos próprios grupos nos quais estavam inseridas), mas 

também a abrir mais categorias dentro do próprio movimento. Conforme as 

observações de Bandeira e Melo, 

 
Assim, em um contexto de crise da democracia, o feminismo organizado 
ganhou a sociedade, empenhado contra a supremacia masculina, a 
violência sexual e pelo direito ao prazer. Do seminário organizado no Rio de 
Janeiro, em julho de 1975, por feministas sob o patrocínio da ONU e 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), multiplicaram-se os grupos de 
mulheres, jornais feministas e uma intensa mobilização ganharam corpo no 
país. (2010, p. 27) 

 

Um dos grandes marcos da segunda onda, foi o desenvolvimento de órgãos 

de proteção à mulher. Em 1985, o presidente em exercício José Sarney criou o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM. O CNDM surgiu por pedidos de 

grupos feministas, e atuou como mais um espaço para discussão de necessidades 

importantes, e principalmente em busca de avanços no campo das políticas 

públicas. O grupo atuou com o movimento que ficou conhecido como “Lobby do 

Batom” em busca de encaixar as pautas na constituição de 1988. Conforme 

Amâncio, 

 



20 

 

“Diante desse contexto, que se delineava aos poucos no cenário político, o 
papel do CNDM foi de suma importância no agenciamento de mulheres e no 
diálogo com os diversos movimentos sociais pelo país. Já na sua primeira 
gestão, de 1985 a 1989, atuou na Campanha pela Constituinte juntamente 
com os movimentos de mulheres e feministas, reivindicando a inclusão de 
mais direitos das mulheres na nova Constituição. É possível inferir que este 
órgão fomentou a luta por direitos da mulher durante o processo de 
redemocratização política, atuando como mediador entre os movimentos de 
mulheres e os parlamentares constituintes” (2013, p. 76). 

 

Neste contexto fortemente articulado dos anos 80 foi criada a primeira 

Delegacia de Defesa da Mulher – DDM, mais precisamente em 1985. Situada no 

estado de São Paulo pela Secretaria de Segurança Pública, sob a gestão do então 

secretário estadual Michel Temer, tinha como missão investigar crimes que tinham 

mulheres como vítimas, porém apenas crimes sexuais.  

Com um forte apelo pela redemocratização e pela autonomia feminina, nos 

anos 80 as mulheres começaram a ramificar o movimento em grupos de 

necessidades específicas. Neste ponto destacamos as lutas do feminismo negro e 

do feminismo lésbico.  

O feminismo negro surgiu a partir da compreensão de que a mulher negra 

está em uma situação de dupla vulnerabilidade entre o racismo e o machismo. A 

partir daí começaram a surgir ao longo do país vários coletivos de feministas negras 

na década de 80. Segundo Conceição, 

 

A atuação do feminismo negro deslocou o debate que se dava entre 
marxistas e feministas sobre sexo e classe para outro plano e demonstrou 
que não se tratava de uma questão só de sexo e classe, uma vez que 
problematizam a questão: e raça? A partir desse questionamento começa-
se a se pensar na articulação de gênero, raça, e classe e nas diferenças 
entre mulheres, não, mas apenas nas desigualdades entre homens e 
mulheres, mas também entre mulheres e entre os homens. A partir dessa 
crítica o gênero começa a ser pensado como um dos elementos 
constitutivos das relações sociais, que se articula com outras categorias 
importantes: classe, raça, etnia, idade, dentre outros, configurando 
situações de gênero específicas. (2009, p. 742) 

 

No ano de 1988 ocorreu o I Encontro Nacional de Mulheres Negras, onde 

foram discutidos temas de interesse comum. Já o feminismo lésbico surgiu com o 

primeiro grupo em São Paulo. O feminismo lésbico tinha como motivação a 

organização política em prol da diminuição dos preconceitos.  

Nos anos 90 foi identificada uma terceira onda do feminismo, que fez com que 

as mulheres se questionassem internamente sobre todo esse caminho já percorrido. 

Isso fez com que surgissem mais grupos de divisão dentro do movimento, cada vez 
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mais de acordo com as necessidades daquelas que os integram. Esse movimento 

criou uma vertente denominada feminismo pós-moderno. 

No ano de 1996, a legislação que tange as Delegacias de Defesa da Mulher 

foi alterada e as mesmas passaram a atender também crimes de homicídio e lesão 

corporal. Em 1999, o país recebeu o V Encontro de Lésbicas Feministas da América 

Latina e do Caribe. 

No âmbito político obtivemos intensos progressos no século XXI. Em 2003 foi 

criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM. Em sete de agosto de 

2006 foi promulgada a Lei 11.340, denominada Lei Maria da Penha5 considerada 

pela ONU a terceira melhor lei no combate à violência doméstica. Em 2010 

elegemos a primeira presidenta por voto popular. Dilma Vana Rousseff foi militante 

no período da ditadura, e como presa política chegou a passar por torturas sob 

controle de militares. Já havia sido ministra chefe da Casa Civil durante parte do 

período do governo Lula, sendo candidata como sucessora à presidência pelo 

Partido dos Trabalhadores. 

Atualmente além de muitos dos órgãos anteriores citados, existem entidades 

e muitos outros coletivos em prol de progressos ainda não alcançados. A pesquisa 

universitária também se ampliou no país, o que aprofundou os estudos de gênero e 

minorias. Apesar disso, a situação da mulher no mercado de trabalho precisa de 

evoluções, pois a ocupação da maioria, principalmente das mulheres negras, é o 

ofício de empregada doméstica e de modo informal. Conforme Bandeira e Melo, 

 

No conjunto, apenas 25% destas trabalhadoras contava com carteira de 
trabalho assinada no ano de 2008, o que significa que as demais 75% de 
mulheres ocupadas neste tipo de emprego estavam socialmente 
desprotegidas em situações de vulnerabilidade, como doenças, 
maternidade, velhice, entre outras. (2010, p. 36) 

 

Um dos muitos fatores para tal problema é a falta de incentivo e de apoio para 

que as mulheres sigam seus estudos, principalmente depois da maternidade. Outro 

grande problema é o preconceito de gênero no mercado de trabalho, problema que 

ocorre em todas as áreas. 

 

 

                                                 
5
 Lei assim denominada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes. Disponível em: 

http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-maria-da-penha-maia-fernandes/   



22 

 

1.2 Feminismo e comunicação 

 

No mercado de comunicação atualmente, segundo pesquisa da agência 

Tracto6 apesar de existir maioria feminina, os homens ganham maiores salários. 

Dentro do mercado de relações públicas isso não é diferente, segundo Ferrari, 

 

Embora o número de mulheres seja muito superior ao dos homens nos 
cursos de Relações Públicas e no exercício das funções operativas, quando 
está em jogo a posição hierárquica ainda predomina a presença masculina 
nos cargos de comando, principalmente nos níveis de gerência e direção 
(2011, p. 223) 

 

A falta de diversidade de gênero em posições técnicas e gerenciais nos 

departamentos de comunicação leva a uma série de efeitos colaterais na construção 

da respeitabilidade de gênero. Segundo J. Grunig (2009) excelentes departamentos 

de relações públicas devem procurar ter a diversidade não só de gênero, mas de 

etnias e culturas em diversas posições do departamento. 

Dentre uma das lutas mais atuais do feminismo, está a real representação 

midiática feminina, sem reforço de estereótipos. A aparição feminina na mídia está 

limitada à programas casuais e publicidade, sempre utilizando do corpo ou do 

estereótipo para chamar a atenção e gerar Ibope (convertido ou não em vendas).  

Segundo Moreno (2012, p. 42) grupos de mulheres tentaram se organizar por 

meio de abaixo-assinado para mostrar que não se sentiam representadas. 

Conseguiram diversas reuniões com emissoras, mas representadas por suas 

entidades representativas as mesmas se negaram a oferecer mais espaço do que 

“já ofereciam”.  

Apesar de parecer que temos muitas mulheres nos telejornais brasileiros, 

segundo Moreno, (2012, p. 23) “nossa presença se limita a magros 18% nos 

noticiários e, via de regra, mais frequentemente como vítima ou testemunha 

anônima do que como protagonista”. Isso demonstra a vulnerabilidade com que a 

mídia expõe a mulher. 

No cenário dos programas de televisão e revistas voltados à distração do 

público feminino, encontramos uma série de dicas para melhorar a beleza, a 

autoestima, conseguir o “homem dos sonhos” e uma série de outros objetivos 

                                                 
6
 Pesquisa disponível em: http://www.tracto.com.br/mulheres-sao-maioria-no-mercado-de-

comunicacao-mas-homens-ganham-mais/   
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variáveis que estampam os títulos das matérias. Estes objetivos são formas 

disfarçadas de moldar, padrões sociais femininos. Reforçado pelas ideias de 

Moreno, 

 

Há quem diga que a mídia nada inventa – só mostra e reproduz os feitos e 
valores da sociedade. Essa afirmação é de uma verdade relativa. 
Realmente a TV nada inventa ou cria, mas ela capta e seleciona 
determinados comportamentos, valores, figuras ou atitudes e decide dar 
visibilidade a eles, em detrimento dos demais. O efeito dessa exposição 
ampliada é líquido e certo: o que se torna visível vira referência ou moda. 
(2008, p. 36) 

 

De acordo com pesquisa internacional da marca Dove7, pertencente a 

Unilever, apenas 2% das mulheres escolheram a palavra “bonita” para descrever 

sua aparência, 60% afirma que “a sociedade espera que as mulheres aperfeiçoem 

sua atratividade física”, e ainda 59% concordam que “mulheres fisicamente 

atraentes são mais valorizadas pelos homens”. Ao explorar tais dados, podemos 

perceber que os padrões de estereótipo expostos pela mídia mexem diretamente 

com a autoestima feminina, podendo levar a outros problemas mais sérios.  

Outro problema que incomoda tanto quanto, é a objetificação do corpo 

feminino abordada principalmente por propagandas. No Brasil, o apelo do tipo está 

muito ligado à propaganda de cerveja. Moreno (2012) classifica esse tipo de 

exposição como violência simbólica de gênero, 

 

E a violência simbólica – a mais sutil e talvez por isso, a mais eficiente entre 
todas – que reitera a representação redutora, estereotipada, desrespeitosa, 
vexatória e demasiadamente simplificada e simplificadora também deve ser 
impedida de continuar se perpetuando e multiplicando seus efeitos nocivos 
(MORENO, 2012, p. 223) 

 

Nos Estados Unidos, foi criada a campanha de net ativismo Women Not 

Objects8
 com o objetivo de elevar a nível mundial o debate sobre a objetificação do 

corpo feminino e gerar progressos no âmbito da respeitabilidade a condição feminina 

por parte das marcas. 

                                                 
7
 Dados de 2004, pesquisa presente em: 

http://www.dove.com.br/pt/docs/pdf/The_Truth_About_Beauty_White_Paper_PT.pdf   
8
 Disponível em: http://womennotobjects.com/   
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No Brasil e no mundo, temos recomendações no respeito à equidade de 

gênero de modo geral de órgãos como ONU Mulheres9
 e metas de ação e 

governança entre os Estados-membros da ONU com os Objetivos do Milênio - 

ODM10
 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS11. 

Mas, no âmbito da comunicação de marca e comerciais contamos somente 

com autorregulamentação do Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária – CONAR. Segundo Moreno, ainda que seja importante e desejada, a 

autorregulamentação é limitada, pois acaba servindo mais aos interesses de sua 

categoria – como dos publicitários no caso do CONAR – do que aos interesses dos 

direitos humanos e equidade de gênero. 

No protocolo de Beijing12, gerado na conferência de Pequim na qual o Brasil 

participou em 1995, podemos encontrar na seção J intitulada “A mulher e os meios 

de comunicação” uma série de recomendações importantes para respeito à 

equidade de gênero e promoção de uma imagem sem desrespeito à condição 

feminina. Dentre elas é interessante destacar a seguinte colocação,  

 

237. O poder das mulheres poderia ser fortalecido mediante a melhoria de 
seus conhecimentos teóricos e práticos e do seu acesso à tecnologia da 
informação. Assim, aumentaria sua capacidade de combater as imagens 
negativas das mulheres oferecidas internacionalmente e de desafiar os 
abusos de poder de uma indústria cada vez mais importante. Torna-se 
necessário instaurar mecanismos auto-reguladores dos meios de 
comunicação e fortalecê-los, assim como desenvolver métodos para 
erradicar os programas com preconceito de gênero. A maioria das 
mulheres, sobretudo nos países em desenvolvimento, carece de acesso 
efetivo às vias eletrônicas de informação em expansão e, portanto, não 
podem criar redes que lhes ofereçam fontes alternativas de informação. É 
necessário, por isso, que as mulheres intervenham na adoção das decisões 
que afetam o desenvolvimento das novas tecnologias, a fim de participarem 
plenamente da sua expansão e do controle do seu impacto. 
(DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE AÇÃO DA IV CONFERÊNCIA 
MUNDIAL SOBRE A MULHER, 1995, p. 232) 

 

Como podemos perceber, é reforçada internacionalmente a ideia de que 

precisamos de mais mulheres com poder de decisão nos meios para que assim 

diminua a promoção de ideias nocivas à equidade de gênero.  

                                                 
9
 ONU Mulheres é o departamento da Organização das Nações Unidas que cuida de questões 

voltadas ao empoderamento feminino. Ver em: http://www.onumulheres.org.br/  
10

 Os objetivos do milênio são metas que foram criadas no ano 2000 pela ONU, com o objetivo de 
guiar o desenvolvimento mundial: http://www.objetivosdomilenio.org.br/mulher/  
11

 Documento final resultante da conferência Rio+20. Ver em: http://www.pnud.org.br/ODS.aspx   
12

 Documento resultante da IV Conferência Mundial sobre a Mulher. Ver em: : 
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/declaracao_beijing.pdf   
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O papel das Relações Públicas quando exercidas de forma ética, é exatamente o de 

equalizar as relações da organização com a sociedade, sempre atentando para o 

feedback de seu stakeholder, e acordando interesses divergentes, auxiliando em 

seus objetivos e minimizando danos. 
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2. RELAÇÕES PÚBLICAS E RESPONSABILIZAÇÃO PÚBLICA  
 

2.1 Novos arranjos sociais e conflitos 

 

O crescimento da democracia pós-constituição de 1988, e a popularização da 

internet, têm proporcionado uma série de debates sobre diversos temas cercados de 

ativismo. 

Com a expansão do terceiro setor, o surgimento de novos órgãos e coletivos 

de representação de diversos interesses das denominadas minorias, deu mais força 

para que elas aparecessem e reivindicassem seus direitos. Como mostrado no 

contexto histórico, a mulher sofre não somente pelo fato de ser mulher, mas em 

vários outros fatores como racismo (caso seja negra) e LGBTfobia13 . Estes citados 

acima são frequentes, e considerados tabus dentro e fora das discussões do 

movimento. 

As questões LGBT tiveram grandes discussões no século atual, porém ainda 

não há nenhuma lei que proteja esse grupo social, apenas menções que garantam 

alguns direitos como a permissão para casamento homoafetivo14. Apesar do estatuto 

da diversidade sexual15 ainda estar em discussão sobre sua aprovação ou não, já 

existe um posicionamento sobre homoafetividade e ética comportamental na maioria 

da sociedade e inclusive nas organizações. A marca C&A gerou a polêmica mais 

recente, em maio de 2016, ao lançar uma linha de roupas unissex em uma série de 

comerciais para divulgar a coleção. Houve aplausos e repúdios, principalmente nas 

redes sociais. 

Mesmo com leis atuais que punem os praticantes de injúria racial e racismo o 

tema indevidamente ainda gera divisão na sociedade. Algumas pessoas ainda se 

pautam no argumento da liberdade de expressão para cometer tais crimes de 

violência psicológica. Em 2016 a discussão cresceu não só âmbito criminal, mas 

também em termos de questionamento social das questões de representatividade 

                                                 
13

 Utilizamos aqui o termo LGBTfobia por ter uma maior abrangência diante do termo homofobia. O 
termo homofobia não abrange por exemplo preconceitos sofridos por transexuais e travestis como a 
questão de identidade e nome social. 
14

 Em 14 de maio de 2013 o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, aprovou a medida que obriga 
cartórios a celebrar casamentos homoafetivos. 
15

 Estatuto que garante direitos específicos e leis para punição de preconceito aos homossexuais. Ver 
em: http://www.direitohomoafetivo.com.br/index.php 
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(pública, política e midiática). Conforme dados atuais16 , mulheres negras são 59,4% 

das mulheres vítimas de violência doméstica, 65,9% das vítimas de violência 

obstétrica e têm duas vezes mais chances de serem assassinadas do que as 

mulheres brancas. Esta discussão traz à tona novamente a essência do feminismo 

negro, que defende que a mulher sofre o perigo de preconceito e consequentemente 

violência duplicado em razão de machismo e racismo. 

No âmbito das questões femininas gerais, dois temas são muito discutidos no 

presente momento: a representatividade feminina, e o estupro. No que tange a 

representatividade feminina, o tema começou a ser debatido calorosamente 

principalmente depois do afastamento da presidenta atual ocasionado por um 

processo de Impeachment. 

Ao assumir o cargo interinamente, o presidente Michel Temer fez um 

remanejamento de ministérios, nos quais não temos nenhuma mulher em seus 

comandos. Segundo a representante da ONU Mulheres, Nadine Gasman (2016) "A 

democracia não se completa sem a participação real das mulheres. Mulheres e 

homens, no exercício da liderança política, devem estar comprometidos com a 

plataforma de direitos das mulheres dentre as grandes prioridades políticas".  

Apenas semanas após a formação do seu primeiro escalão e, devido à forte 

repercussão negativa da ausência de mulheres e negros na Esplanada dos 

Ministérios do governo federal, o presidente interno Michel Temer anunciou a ex-

deputada Fátima Pelaes (PMDB-AP) como nova secretária de Políticas para 

Mulheres17, órgão ligado ao ministério da Justiça. De novo, após a tentativa 

reparativa, nova polêmica: a nova secretária já se manifestou publicamente contrária 

ao aborto, mesmo em situações em que a mulher sofreu estupro. 

A temática do estupro já vem sendo discutida há muitos anos desde a criação 

da delegacia da mulher, mas com a internet e a propagação de informação – tanto 

dados estatísticos e educativos, como denúncias de novos casos por meio da rede – 

tornou a discussão mais intensa. Há uma enorme campanha atual de 

conscientização em torno da cultura do estupro, mobilizada pelas próprias mulheres 

na rede, após o aparecimento da notícia de um estupro coletivo ocorrido em uma 

                                                 
16

 Dados da Agência Patrícia Galvão. Disponível em: 
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-e-racismo/ 
17

 O setor perdeu o status de ministério após a posse do presidente interino Michel Temer e agora 
passa a ser uma secretaria vinculada ao ministério da justiça. Há um grande receio por parte dos 
grupos de ativismo de que o debate sobre alguns temas regrida ao invés de avançar. 
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jovem de dezesseis anos, em maio deste ano, no Rio de Janeiro. Segundo o site 

BBC o termo “cultura do estupro” repercutiu na imprensa internacional, trazendo 

opiniões sobre o acontecimento. 

Cultura do estupro nada mais é do que a junção de todos os comportamentos 

e fatores sociais que fazem a mulher acreditar que seu corpo não lhe pertence, se 

tornando assim um objeto de adoração social, como a abominação da roupa curta, 

as cantadas, os comerciais que abusam de gênero e sensualidade, entre outros 

aspectos. 

Todos esses pontos reforçam um aspecto importante – sejam organizações 

públicas, privadas ou do terceiro setor, todas elas precisam estar atentas aos 

anseios de uma nova configuração da sociedade brasileira. Se, culturalmente ainda 

há margens para superar o conservadorismo, por outro lado, não há como ignorar os 

fatos de que estamos diante de novos formatos de famílias, relações sociais, 

econômicas e culturais. 

Com isso, as organizações estão mais sujeitas a riscos e conflitos, o que 

exige delas – e dos profissionais que atuam nelas – maior consciência dos seus 

papéis e responsabilidades, no relacionamento com seus públicos de interesse. 

 

2.2 O papel das organizações na contemporaneidade 

 

Com a intensificação dos conflitos listados acima, e o fato de que boa parte 

da sociedade passa a fazer uma escolha e defender seus direitos, as organizações 

neste contexto passam a ter que manifestar um posicionamento muito claro também, 

manifesto em sua comunicação institucional, principalmente em mercados que lidam 

com o comportamento do consumidor. E tal posicionamento poderá agradar parte 

dos públicos de interesse e ao mesmo tempo desagradar outros públicos, o que 

pode gerar polêmicas como forma de interferência social. Segundo Ferrari (2009, p. 

243) “as organizações na sociedade contemporânea devem ser analisadas como 

“seres vivos”, graças às constantes mudanças externas que sofrem e também aos 

impactos que elas causam ao ambiente”. O que demonstra que uma organização 

gera interferência todo o tempo, mesmo que se considere neutra. 

Segundo Ferrari (2009 p. 248) “a cultura organizacional é uma construção 

social coletiva dinâmica que é compartilhada por pessoas e grupos sociais que 

percebem, pensam e reagem diante de diferentes contextos”. Isto significa que o 
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posicionamento da organização é algo refletido de dentro para fora, e que podemos 

perceber muito do posicionamento da mesma avaliando sua cultura, a partir de sua 

comunicação institucional e, por conseguinte, da comunicação organizacional 

integrada que pratica. 

Do início do século XXI até o contexto atual, muito se falou sobre o termo 

responsabilidade social. Houve uma explosão de critérios e novas ideias para pautar 

uma organização como responsável socialmente, incluindo certificações técnicas 

entre outros parâmetros. Porém responsabilidade social é um termo muito vago para 

utilizar no âmbito de responsabilidade com os públicos, pois significa 

responsabilidade diante de toda a sociedade. (GRUNIG, 2009) Para tratar de 

responsabilidade diante dos públicos, utilizaremos o termo “responsabilidade 

pública” (PRESTON E POST apud GRUNIG, 2009). 

No contexto de responsabilidade pública, a empresa é responsável por seus 

atos, assumindo consequências posteriores e assim gerenciando possíveis 

problemas que venham a ocorrer no meio do caminho. Isto significa assumir um 

posicionamento firme e ético, dentro dos critérios de respeitabilidade, facilitando a 

tomada de decisão em possíveis contextos de crise. 

 

2.3 O profissional de comunicação neste novo contexto 

 

Com a necessidade de posicionamento por parte das organizações, há uma 

preocupação maior por parte do profissional de comunicação, principalmente com as 

crises de comunicação iminentes. Apesar do posicionamento de marca ser uma 

função reconhecida como da área de marketing, as relações públicas cumprem a 

função de criar valor, não só organizacional, mas social. Isto corrobora com as ideias 

de Grunig, 

 

O valor criado pelas atividades de relações públicas, entretanto, vai além do 
valor criado para uma organização. Quando o departamento de Relações 
Públicas auxilia uma organização a construir bons relacionamentos com 
públicos, existe valor para a sociedade bem como para a organização. 
(GRUNIG, 2009, p. 51) 

 

Quando é criado um valor, é criado um relacionamento com o stakeholder, o 

que pode facilitar outros aspectos importantes para a organização como, por 

exemplo, a lucratividade. O que faz entender que o departamento de relações 
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públicas deve trabalhar juntamente com outros departamentos do setor de 

comunicação, como o marketing.  

O trabalho do marketing e das relações públicas se completa em suas 

diferenças e similaridades. Segundo Silva (2009 p. 367) “ambas realizam suas 

análises e seu planejamento, tendo por meta satisfazer grupos internos e externos, e 

são relativamente novas no panorama empresarial”. 

Dentre os muitos modelos de trabalho de relações públicas, destacamos o 

modelo simétrico de duas mãos. Este modelo é tido como o mais ético na prática 

das relações públicas, pois proporciona a comunicação como uma via contínua entre 

emissor (organização) e receptores (stakeholders), cumprindo a real missão de 

relações públicas que é dialogar com os stakeholders, acordando interesses em 

comum de ambos. Isto, de acordo com as ideias de Grunig, 

 

Esse modelo não obriga a organização a decidir se está correta em 
determinadas questões. Ao contrário: as relações públicas simétricas de 
duas mãos permitem que a questão do que é correto seja objeto de 
negociação, uma vez que quase todos os envolvidos num conflito – sejam 
eles associados à energia nuclear, ao aborto ou ao controle de armas – 
acreditam que sua posição é a correta. (2009, p. 38) 

 

Tal modelo corrobora com o critério de responsabilidade pública de Grunig, 

pois a organização se torna responsável com seu público para as consequências de 

qualquer dos caminhos que ela escolha.  

Uma vez que a organização sofre tais consequências, é estritamente 

necessário que marketing e relações públicas trabalhem reunidos em igualdade de 

responsabilidade e poder. Segundo Grunig (2009 p. 34) o marketing se comunica 

com mercados e as relações públicas com públicos. Portanto, o trabalho de ambas 

em consonância proporciona a maior facilidade em encontrar o ponto de equilíbrio 

entre os anseios dos públicos e as vontades das organizações, tanto no que tange 

sua cultura interna no que diz respeito a sua oferta de produtos e serviços. 
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3. ESTUDO DE CASO: CASE VERÃO – ITAIPAVA 

 

Para contextualizar de forma prática e atual o contexto levantado nos 

capítulos anteriores, foi elaborado um estudo de caso conforme Yin (2010) tendo 

como objeto de estudo o selo cervejeiro Itaipava, pertencente ao grupo Petrópolis. O 

estudo busca analisar a realidade da exposição feminina na comunicação integrada, 

utilizando o objeto de estudo como forma de obter variáveis reais.  

Para delinear melhor a pesquisa, buscamos utilizar o case da marca intitulado 

como “Verão”, analisando suas peças do ano de 2015 e alguns de seus 

desdobramentos e repercussões. 

Durante o estudo houve a tentativa de contatar os responsáveis pela 

comunicação da organização, porém tal contato foi negado sob alegação de falta de 

disponibilidade. Também houve tentativa de contato com a agência Young & 

Rubicam, responsável pelas peças do case estudado, mas não houve retorno por 

parte da mesma. 

Era pretendida também uma ação de focus group que acabou não sendo 

efetuada por falta de tempo hábil no delineamento dos perfis das consumidoras de cerveja 

na cidade de Santos 

 

3.1 Análise das denúncias do CONAR 

 

O CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – é uma 

organização criada por um consenso de profissionais da publicidade,  que a partir de 

código de regras próprio para regulamentação de peças publicitárias, analisa 

denúncias feitas por consumidores e decide se determinadas propagandas devem 

deixar de ser veiculadas ou não. 

Cada denúncia tem um relator que propõe a sentença e o conselho votante. O 

conselho pode considerar a marca responsável solicitando arquivamento do 

processo, pode advertir o responsável (agência/cliente) pelo anúncio, pode sugerir 

alteração da peça em questão, ou ainda entrar com liminar no judiciário para a 

sustação da veiculação da mesma. 
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3.1.1 Denúncias e decisões 

 

No ano de 2015, a marca Itaipava, pertencente ao grupo Petrópolis, teve 

quatro julgamentos de decisões relacionados a anúncios seus que somam 

aproximadamente 180 denúncias na categoria respeitabilidade. 

No mês de março de 2015 foi julgada uma peça que obteve denúncias de 

pelo menos quatro localidades diferentes, citando desrespeito à mulher com na peça 

“o verão chegou”18, vídeo do ano de 2014. Dentre alguns dos itens citados na 

argumentação dos denunciantes, há o uso de trocadilhos, excesso de sensualidade 

e horário de exibição impróprio. 

A marca Itaipava e a agência produtora da peça alegaram que a peça tem 

base no bom humor. O relator do processo iniciou seu discurso relembrando que as 

regras do código recomendam não objetificar modelos ou usar a sensualidade como 

ponto principal em qualquer peça. Porém o mesmo sugeriu o arquivamento do 

processo por não encontrar desrespeito ao sexo feminino na peça. “Muito pelo 

contrário, os atributos femininos no caso são tratados de forma a ressaltar a beleza 

da protagonista de forma sutil, prevalecendo o bom humor no uso criativo do 

trocadilho? Vera-Verão?”. (CONAR, decisões, 2015)  

No mês de abril de 2015, a peça julgada foi o vídeo “sair do mar”19. A peça 

obteve uma única denúncia por apelo excessivo à sensualidade já que na mesma 

fica subentendida a excitação de um jovem ao ver a modelo sair do mar. A defesa 

alega que além do vídeo ser apenas para maiores de dezoito anos, o vídeo apela 

para o bom humor e faz parte de uma campanha que tem como foco dicas de como 

aproveitar o verão. Neste caso foi proposta e votada por unanimidade a sustação do 

vídeo em mídias abertas, permanecendo somente em mídias onde o telespectador 

passa por autenticação antes de assistir (ex.: Youtube). 

O julgamento do mês de maio de 2015 foi o com maior volume de denúncias. 

O CONAR relata ter recebido até a data do julgamento um número aproximado de 

125 denúncias contra os cinco filmes da campanha de TV com a temática “Verão”. 

Dentre os pontos citados por denunciantes, ocorrem desrespeito às mulheres, 

machismo e abuso de sensualidade. 

                                                 
18

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xos2z449R4k 
19

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AEDL14ZOAU8 
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Para argumentação de defesa, a marca e a agência responsáveis pela 

campanha negaram as acusações e alegaram que os vídeos têm como base o 

humor e que não ferem as regras do CONAR, explicando os conceitos do case. O 

relator da denúncia propôs o arquivamento alegando, 

 

 “O Brasil passa por uma notória crise de mau humor, agravada, agora, por 
melindres acendrados de segmentos que se veem ofendidos por quase tudo 
que se diz. Por isso, a espontaneidade esvaiu-se e deu lugar a cuidadosas 
e elaboradas manifestações cerebrinas”. (CONAR, decisões, 2015)  

 

 O mesmo ainda insiste que se as peças enaltecem a beleza feminina sem 

trazer a sensualidade como mensagem principal e utilizando-se de bom humor. Foi 

além afirmando que não cabe ao órgão julgar o desagrado de um grupo específico 

para com a peça, e sim julgar infrações éticas. 

O processo foi arquivado com apenas um voto discordante. A autora do voto 

discordou afirmando que há exploração da mulher e de seu corpo como centro, 

deixando a cerveja quase em segundo plano nos anúncios. A mesma sugeriu que 

fosse dada ao menos uma advertência aos responsáveis pela campanha. 

A decisão de junho foi direcionada aos anúncios impressos dispostos em 

pontos de venda e revistas, assim como também banners digitais da marca Itaipava. 

Com mais de cinquenta reclamações, as denúncias abrangem machismo e 

desrespeito à mulher. Os anúncios chegaram a ser temporariamente sustados antes 

de seu julgamento. 

Em defesa, os responsáveis pelas peças alegaram que haviam peças com 

conteúdo adequado sendo veiculadas em revistas masculinas, e peças sem abuso 

de sensualidade nos pontos de venda. 
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(Figura 1 – Escolha seu destino)                (Figura 2 – Faça sua escolha) 
Fonte: RIZO et al., 2016                             Fonte: RIZO et al., 2016 

 

Apesar da relatora considerar o cartaz de ponto de venda “de gosto 

duvidoso”, afirmou não encontrar infração ética. Porém, o anúncio de revista, em 

razão da sugestibilidade em oferecer o seio da modelo como opção de escolha, foi 

sustado por unanimidade, em argumentação de sensualidade excessiva e 

desrespeito às mulheres. 

 

3.1.2 Discussão 

 

Autorregulamentação é complexa, partindo de um conjunto de regras 

descritas por uma classe para julgar a si mesma. Segundo Moreno, (2012, p. 222) 

“Embora tenha a sua importância e seja sempre desejável, a autorregulamentação 

tem enormes limitações”. O órgão tramita em dois extremos, pois foi criado para 

auxiliar a permanência da publicidade em seus limites éticos trazendo a publicidade 

em um suposto equilíbrio, porém ainda não se aprofunda nas questões éticas de 

forma limítrofe. 

Se traçarmos um paralelo com a atividade de compliance, onde o CONAR 

seria o cumpridor da função e o país é a empresa com seu código de políticas, 

temos alguns pontos para reflexão no que diz respeito às recomendações de 

respeitabilidade com o público feminino. Dentre muitos acordos e convenções que o 
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Brasil participa, estão os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000) e o 

Protocolo de Beijing (1995). 

O Protocolo de Beijing é um documento que foi gerado na 4ª Conferência 

Mundial da Mulher. Neste documento, há um plano estratégico para 12 áreas de 

prioridade, onde o cumprimento destas recomendações visa a promoção e o 

desenvolvimento da qualidade de vida das mulheres. Neste protocolo existem 

recomendações relacionadas a questões midiáticas, destacaremos algumas, 

 

J. A mulher e os meios de comunicação 
 
235. Embora tenha aumentado o número de mulheres que fazem carreira 
no setor de comunicações, poucas são as que alcançam posições de 
decisão ou direção, ou as que integram os órgãos que influem na política 
dos meios de difusão. A falta de sensibilidade para a questão de gênero nos 
meios de comunicação é evidenciada pelo fato de não haverem sido 
eliminados os estereótipos com base no sexo que ainda são divulgados 
pelas organizações públicas e privadas, locais, nacionais e internacionais 
do ramo. 
 
236. É preciso suprimir a constante projeção de imagens negativas e 
degradantes das mulheres nos meios de comunicação, sejam eles 
eletrônicos, impressos, visuais ou sonoros. Os meios de comunicação 
impressos e eletrônicos da maioria dos países não oferecem uma imagem 
equilibrada dos diversos estilos de vida das mulheres e da contribuição 
dada por elas à sociedade num mundo em constante evolução. Além disso, 
os produtos violentos e degradantes ou pornográficos dos meios de difusão 
afetam negativamente a participação da mulher na sociedade. Os 
programas que insistem em apresentar a mulher nos seus papéis 
tradicionais podem ser igualmente restritivos. A tendência mundial ao 
consumismo tem criado um clima no qual os anúncios e mensagens 
comerciais em geral apresentam as mulheres preferencialmente como 
consumidoras e se dirigem às moças e mulheres de todas as idades de 
maneira inapropriada.  
 
Objetivo estratégico J 2 
 
Promover uma imagem equilibrada e não-estereotipada da mulher nos 
meios de comunicação 
 
243. Medidas que os governos e as organizações não governamentais, em 
medida compatível com a liberdade de expressão, devem adotar: 
 
b) estabelecer, em medida compatível com a liberdade de expressão, 
diretrizes profissionais e códigos de conduta que coíbam a apresentação de 
materiais de conteúdo violento, degradante ou pornográfico sobre as 
mulheres na mídia, inclusive na publicidade;  
 
c) desenvolver uma perspectiva de gênero em todas as questões de 
interesse para as comunidades, os consumidores e a sociedade civil;  
 
d) aumentar a participação da mulher na tomada de decisões nos meios de 
comunicação em todos os níveis. (DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE 
AÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER, 1995, p. 232) 
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Neste comparativo com a atividade do compliance, é preciso refletir até onde 

o CONAR se limita para definir seus poderes de julgar a ética das empresas 

denunciadas. As denúncias apresentadas e seus desdobramentos demonstram a 

necessidade em discutir com maior interdisciplinaridade os limites entre ética, 

direitos humanos e gosto pessoal, fazendo maior grau de conciliação entre 

empresas e públicos. 

Uma vez que o CONAR tece o papel “punitivo” – ou seja, aplica ação às 

peças publicitárias fora de suas regras – e ainda de forma limitada, é necessário que 

as próprias organizações comecem a tomar as rédeas de seus processos e 

estabelecer políticas mais firmes com finalidade de não tornar este um ciclo vicioso 

de denúncias e punições. 

Por meio do compliance, de ações que proporcionem o conhecimento e a 

aproximação de seus públicos, e de políticas simples de responsabilidade pública, a 

empresa pode evitar não apenas desgaste de marca, como também prejuízos 

(perda de público, processos judiciais, entre outros). 

Ao analisar as decisões existentes no CONAR, houve tentativa de contato 

direto com o órgão para obter maiores detalhes dos processos, números atualizados 

de denúncias, entre outros. Porém o mesmo não retornou as tentativas de contato. 

 

3.2 Análise de conteúdo das comunicações da marca Itaipava 

 

Foram analisadas algumas peças do case “Verão” da marca Itaipava, foram 

estudadas a partir das seguintes problemáticas citadas por Moreno (2008, 2012): 

fragmentação do corpo, estereótipo, e banalização da violência. A peça abaixo 

intitulada “Sair do Mar”20, sugere a excitação de um rapaz ao ver a personagem 

“Verão” saindo do mar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AEDL14ZOAU8 
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Figura 3 – Frame 0:05 Campanha Sair do Mar 

A exploração do corpo feminino 
presente nos biquínis pequenos e a 
sensualidade da modelo na 
movimentação para sair do mar.  

 

 

 

 

 
Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

 

Figura 4 – Frame 0:09 Campanha Sair do Mar 

A peça deixa subentendido que o rapaz 

entrou em estado de excitação ao ver a 

modelo e está tentando esconder a 

situação. 

 

 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

 

Temos abaixo, alguns frames do vídeo “Sol”21
. A peça fala sobre 

características do verão, fazendo algumas analogias com marcas de bronzeado ao 

sol.  

 

Figura 5 – Frame 0:09 Campanha Sol 

A propaganda se utiliza de fragmentos 

do corpo feminino para demonstrar 

marcas de bronzeado ao sol bonitas. 

 

 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

 

 

                                                 
21

 Vídeo que faz parte de conjunto de peças da campanha Verão, da Itaipava. Ver em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vASTCGvo1D4 
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Figura 6 – Frame 0:19 Campanha Sol 

Neste frame a marca faz analogia de 

marcas com partes do corpo feminino, 

com a seguinte narração: “Tem marca 

de todo tamanho e modelo. Grande, 

pequena, muito pequena e muito, muito 

pequena”. 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

 

Abaixo temos alguns frames da peça “Peso”22, que conta a história de um 

casal que se depara com a personagem central da campanha, “Verão”, ao ir 

comprar bebidas.  

 
Figura 7 – Frame 0:02 Campanha Peso 

Foco em parte do corpo da atriz Aline 

Riscado. 

 

 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

 
Figura 8 – Frame 0:15 Campanha Peso 

O rapaz comprometido que se exibe com 
finalidade de chamar a atenção da “Verão”. 

 

 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

 

A seguir temos o vídeo “Casamento”23, que acontece em uma festa junina. 

                                                 
22

 Ver em: https://www.youtube.com/watch?v=Ug36rf3dN5c 
23

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Yt8pn4zbxAM 
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Figura 9 – Frame 0:10 Campanha Casamento 

Na peça três rapazes discutem sobre 
casamento, e concluem: “Casar é bom 
mas picada de cobra é melhor. Um brinde 
à solteirice”. 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

 

 Figura 10 – Frame 0:12 Campanha Casamento 

Foco e enquadramento priorizando partes 
do corpo da atriz, enquanto ela diz “quem 
quer ser meu noivo?” - frase que faz com 
que os rapazes mudem de opinião sobre o 
que acabaram de dizer. 
 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petropólis 

A peça a seguir é a “Vai e Vem”24, onde a personagem Verão está 

trabalhando como garçonete em um bar na praia, e alguns clientes ficam chamando-

a para abastecer as mesas. 

 

Figura 11 – Frame 0:01 Campanha Vai e Vem 

Os ângulos priorizam partes do corpo da 
atriz. Os clientes do bar ficam repetindo os 
bordões “vai verão” e “vem verão” 
enquanto ela abastece as mesas cujas 
cervejas acabaram. 
 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petrópolis 

 

 

 

                                                 
24

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=64kqOYkfCsk 
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Figura 12 – Frame 0:05 Campanha Vai e Vem 

 

 

 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petrópolis 

 

Figura 13 – Frame 0:11 Campanha Vai e Vem 

 

 

 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petrópolis 

 

Abaixo temos um frame do vídeo “Massagem” 25, no qual a garçonete Verão é 

pivô de uma briga entre um casal ao fazer massagem em um cliente do bar. 

 

Figura 14 – Frame 0:05 Campanha Massagem 

 A personagem Verão ainda na sua 
função de garçonete, com papel de 
submissão no vídeo. 

 

 

 

 

Fonte: Canal do Youtube do Grupo Petrópolis 

 

 

                                                 
25

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cKWYPC79Gds 
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Peças Impressas 

                          

(Figura 15 – Escolha seu destino)                      (Figura 16 – Faça sua escolha) 
Fonte: RIZO et al., 2016                                     Fonte: RIZO et al., 2016 

 

As duas peças impressas intituladas, respectivamente “escolha seu destino” 

(figura 15) e “faça sua escolha” (figura 16), reforçam ainda mais o quesito de 

objetificação da mulher inserido na campanha de modo geral. Na primeira peça, são 

aproveitadas as curvas do corpo da atriz para gerar o layout da peça, de modo que o 

corpo da mesma seja o principal em destaque. Segundo análise semiótica da peça 

“escolha seu destino” (figura 15), 

 

Inicialmente a modelo aparece de pé, com o corpo reto e em uma posição 
favorável para evidenciar o corpo escultural e há um destaque para seu 
tamanho na peça, sua figura é o aspecto mais enfatizado, já que é exposta 
dos joelhos para cima. Isso obriga o leitor a vê-la, não tendo como desviar o 
olhar. (RIZO, PADOVANI e SOUZA, 2016, p. 7) 

 

A peça evidencia o corpo feminino para chamar a atenção do público 

masculino, deixando seu produto e sua marca em segundo plano para observação 

posterior do leitor.  

A segunda peça, “faça sua escolha” (figura 16), contém uma série de 

simbolismos de objetificação e subordinação da mulher, como a forma que ela é 
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colocada segurando a lata de cerveja, e o uso do seio como opção de escolha na 

propaganda. Segundo Rizo, Padovani e Souza, 

 

A figura do seio feminino por vezes associa-se à amamentação, mas, na 
composição, distancia-se dessa compreensão, afinal, é feita uma 
comparação do volume em mililitros dessa parte do corpo feminino com o 
volume do produto. O seio-cerveja torna-se um convite para a experiência 
tátil, ao escolher 600 ml é sugerido que se toque o seio, e então, que se 
possa degustá-lo. Desse modo, é valido questionar: o consumo é da cerveja 
ou da mulher? Há sinais, portanto, de um processo de objetificação da 
figura feminina. (2016, p. 7) 

 

Quando uma mulher é objetificada em uma peça de comunicação, ela acaba 

por receber o status de produto, que, portanto, reforça a ideia de comercialização da 

mulher como sendo positiva. 

As peças publicitárias exploram em grande parte do tempo a atriz Aline 

Riscado, abusando de sensualidade e principalmente de fragmentação do corpo 

para chamar a atenção e vender seus produtos. A fragmentação e exposição do 

corpo feminino exposta nas campanhas trazem ainda dois outros problemas, que 

são a banalização da violência contra a mulher e o estereótipo feminino. A falta de 

cuidado com a exposição da mulher nas peças de comunicação pode resultar em 

múltiplas violências, físicas ou não. 

 

3.2.1 Fragmentação do Corpo 

 

A fragmentação do corpo desumaniza e despersonaliza a mulher, 

idealizando-a como produto, assim como a cerveja. Isto corrobora com as ideias de 

Moreno (2008, p.39)  

 

Foco nos pedaços – nos peitos, na bunda. Desumanizando. Reduzindo à 
dimensão de uma fatia bem torneada de músculo, de carne à espera do 
consumo, o que deveria ser um ser humano complexo. A parte pelo todo. 

 

 Este esquartejamento do corpo feminino na mídia atinge diretamente duas 

outras situações que são fortes consequências da “bundalização da mídia” (LESSA 

apud. SAMARÃO, 2007), as questões de autoestima e a banalização da violência.    

Ao ficar repetindo imagens, são criados símbolos na cabeça do telespectador. 

Quando a mídia repete exaustiva e diariamente fragmentos de corpos perfeitos, são 

criados os estereótipos de corpo perfeito.  
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3.2.2 Estereótipo e autoestima 

 

Os estereótipos são símbolos fixados pela mente do ser humano, utilizados 

para “rotular” situações e pessoas de seu cotidiano. A formação do estereótipo na 

mente do indivíduo depende de seu histórico, de sua formação moral, e de uma 

série de interferências que ele sofre ao longo da vida. (LIPPMANN, 2010) 

O estereótipo gera o “ideal”, como forma superlativa de perfeição. Segundo 

Lippmann (2010, p.107)  

 
Para se ter certeza, o ideal confunde excelência com tamanho, alegria com 
velocidade, alegria com velocidade, e a natureza humana com geringonça. 
E os mesmos motivos estarão sempre em ação para impulsionar qualquer 
código moral, ou sempre estarão. 

 

O ideal nas relações sociais e humanas gera desejo por um padrão estético 

específico, seja para si, ou para enxergar no outro. O ideal estético pode gerar uma 

série de problemas de autoestima e discriminação.  

Ao utilizar na publicidade modelos que disseminam o ideal de beleza padrão 

imposto por mídia e sociedade, a marca contribui com a baixa autoestima do público 

atingido. O problema do estereótipo versus autoestima atinge todas as faixas etárias 

com diferentes consequências. Tal visão concorda com as ideias de Moreno (2008, 

p.13), 

 
O ideal de beleza cria um desejo de perfeição, introjetado e imperativo. 
Ansiedade, inadequação e baixa autoestima são os primeiros efeitos 
colaterais desse mecanismo. Os mais complexos podem ser a bulimia e a 
anorexia, além de grande parte do orçamento familiar gasto em produtos e 
serviços ligados à estética. 

 

Na maioria dos casos o telespectador passa a vida perseguindo um ideal de 

corpo muitas vezes constituído por programas de edição de imagens. Segundo 

Samarão (2007, p. 52) “nesse processo, a publicidade serve como modelo para que 

o indivíduo seja um fantasma da perfeição que lhe é apresentada por meio das 

representações”.  

O estereótipo feminino fica claro na peça “casamento” (figuras 9 e 10), onde 

fica sugerido que beleza é critério primordial para se casar. 
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3.2.3 Banalização da violência 

 

Unindo a fragmentação dos corpos, a objetificação e o ideal introjetado de 

desejo podem levar à banalização da violência contra a mulher. Ao falar em 

violência, o item primeiramente pensado é sempre a violência física como forma 

primária e óbvia, mas a violência existe de diversas formas, como física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral26. 

As propagandas que trazem a mulher sempre em papéis estereotipados 

demonstram a sutil violência de gênero, onde os tempos mudam, mas elas 

permanecem sempre nos mesmos papéis de sujeição: mãe, dona de casa, modelo 

sensual. Conforme Freyre apud Samarão (2007, p.50), 

 

A verdade é que a especialização de tipo físico e moral da mulher, em 
criatura franzina, neurótica, sensual, religiosa, romântica, ou então, gorda, 
prática e caseira, nas sociedades patriarcais e escravocráticas, resulta, em 
grande parte dos fatores econômicos, ou antes, sociais e culturais, que a 
comprimem, amolecem, alargam-lhe as ancas, estreitam-lhe a cintura, 
acentuam-lhe o arredondado das formas, para melhor ajustamento de sua 
figura aos interesses do sexo dominante e da sociedade organizada sobre o 
domínio exclusivo de uma classe, uma raça e de um sexo.  

 

Utilizar um estereótipo de gênero na propaganda seria, portanto, uma 

afirmação patriarcal e fator sutil no reforço da violência de gênero diária, que vai 

contra aos vários tratados que o Brasil assina em prol do empoderamento feminino e 

da promoção da igualdade de gênero. 

Além do fator de responsabilidade, o reforço de violência de gênero e a 

quebra de tratados internacionais podem gerar perdas financeiras não só nos pontos 

já anteriormente citados (jurídico, marketing, entre outros), mas pode ainda afetar 

uma possibilidade de globalização da marca ou até mesmo fazê-la perder mercado 

diante de marcas importadas dentro do próprio Brasil, tendo em vista a diferença 

sutil de comportamento publicitário dentre as marcas do mercado cervejeiro.  

 

 

 

 

                                                 
26

 Definição de acordo com a Convenção de Belém do Pará, 1994. Disponível em: 
http://www.tjse.jus.br/portaldamulher/definicao-de-violencia-contra-a-mulher 
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3.3 Pesquisa de Opinião 

 

3.3.1 Metodologia 

 

Para conhecer a relação da mulher santista com o consumo de cerveja e suas 

impressões acerca da comunicação deste nicho de mercado, foram entrevistadas 

313 mulheres com base no universo27 de 227.488 mulheres residentes na cidade de 

Santos. Houve tentativa em obter dados para compor a pesquisa baseada no 

universo de mulheres consumidoras de cerveja na cidade de Santos, mas não houve 

retorno dos contatos feitos com o Sindicato do Comércio Varejista. Foi aplicado um 

questionário com 23 questões entre perguntas fechadas e semiabertas.  

As perguntas foram subdivididas em perfil socioeconômico, hábitos de 

consumo e opinião. Na divisão de perfil socioeconômico foram perguntados itens 

como idade, renda, profissão, escolaridade, estado civil, orientação sexual, e 

religião. 

Na seção onde foram mapeados hábitos de consumo, foram descritos três 

perfis de consumo de acordo com pesquisa da agência Nielsen28 – prática, 

despojada e vaidosa – onde foi solicitado que a pessoa se identificasse com um (ou 

nenhum) destes. Também foram questionadas, a frequência média com que a 

pessoa consome cerveja e o critério decisor na escolha da mesma, assim como sua 

relação com a propaganda de cerveja. 

Na parte opinativa, as entrevistadas foram expostas a algumas sentenças 

para concordar ou discordar delas, e a uma pergunta dissertativa para sugerir 

mudanças para as propagandas de cerveja. 

O questionário foi aplicado via internet, com início na data de 18 de outubro 

de 2016 no período noturno, à 23 de outubro de 2016 no período diurno. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Segundo dados do IBGE 
28

 Pesquisa disponível em http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/Tendencias-de-
consumo-para-a-mulher-brasileira.html 
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3.3.2 Pesquisa 

 

3.3.2.1 Perfil Socioeconômico 

 

As perguntas de perfil socioeconômico foram aplicadas com a finalidade de 

traçar melhor o perfil da consumidora santista e correlacionar em sua relação com a 

cerveja. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       Gráfico 1 – Faixa etária 
          Fonte: a autora 
 
No quesito idade, conforme o gráfico 1, a pesquisa foi respondida em maioria 

por mulheres de 18 a 25 anos (52,7%), seguido de mulheres de 26 a 35 anos (31%), 

e mulheres de 36 a 45 anos (9,9%). As parcelas de entrevistadas com 46 a 55 anos 

e 56 a 65 anos, representam respectivamente 3,2% cada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 2 – Renda familiar 
             Fonte: a autora 
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No que diz respeito à renda, a maior parte das entrevistadas possui renda 

familiar média entre R$2.640,00 e R$5.820,00 (3 a 6,5 salários mínimos). A menor 

fatia salarial dentre as entrevistadas foi a das que tem renda salarial maior do que 

R$13.200,00 (mais de 15 salários mínimos), representando 3,8%. 

 

 

    
     
     

 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

Gráfico 3 – Grau de escolaridade 
Fonte: a autora 
 

No quesito escolaridade, a maioria possui ensino superior incompleto, ou em 

curso. Em segundo lugar ficam as entrevistadas com ensino superior completo, 

seguidas das mulheres em nível de pós-graduação. Já no que diz respeito às 

profissões das entrevistadas, a maioria delas (80) é estudante, seguidas de 

professoras (34), profissionais ligadas a área administrativa/financeira (30), 

profissionais da área de comunicação e design (23) e profissionais da área da saúde 

(17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Gráfico 4 – Estado Civil 

             Fonte: a autora 
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Na questão sobre estado civil, a grande maioria das entrevistadas (70%) se 

mostrou solteira, conforme a figura 1. Em segundo lugar vem as casadas (17,9%) e 

as que possuem união estável (7,7%). 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Gráfico 5 – Orientação sexual 
        Fonte: a autora 

 

A grande maioria das entrevistadas (75,4%) se declarou heterossexual, 

seguida de um número expressivo de mulheres que se autodeclaram bissexuais 

(18,2%). A terceira fatia representativa da pesquisa foi de homossexuais (5,1%), 

seguida das assexuadas (1,3%).  

 

Gráfico 6 – Orientação religiosa 
Fonte: a autora 
 
No quesito religião, podemos observar um grande equilíbrio na divisão das 

respostas conforme a figura 6. A maioria das entrevistadas declarou-se católica 
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(27,5%), seguida pelas categorias “outros” (23%), espírita (21,1%), ateu (13,4%) e 

evangélica (9,9%). 

Conclui-se nesta etapa que a persona da consumidora santista é de maioria 

jovem, solteira, e heterossexual e com ensino superior em curso. Possui renda 

variando entre um e seis salários mínimos e orientação religiosa diversificada.   

 

3.3.2.2 Questões relativas ao consumo 

 

Nesta seção, as perguntas têm como finalidade delinear a relação da mulher 

santista com o consumo de cerveja e seus e critérios de compra da mesma. 

   

  Gráfico 7 – Perfis de Consumo (Nielsen) 
  Fonte: a autora 
 

Quando perguntado sobre os perfis da agência Nielsen, foram apresentados três 

perfis: despojada (associa luxo, ocasião especial e modernidade as suas práticas de 

consumo), Vaidosa (associada a compra de produtos de beleza, especialmente em 

kits, e busca promoções) e Prática (associa práticas de compra, a facilidade de 

acesso em supermercados e compras familiares). Havia ainda a opção de não se 

identificar em nenhuma das anteriores. Conforme figura 7, a opção escolhida pela 

maioria foi “prática”, com 53,7% dos votos. Nos números que seguem há um empate 

entre aquelas que se consideram vaidosas, e as que não se identificam com 

nenhum dos perfis (18,2% em ambas). A menor parcela das entrevistadas identifica-

se com o perfil “despojada” (9,9%). 
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    Gráfico 8 – Média de consumo de cerveja por semana 

    Fonte: a autora 
 

A maioria das entrevistadas consome cerveja em média uma vez na semana 

conforme figura (47% das entrevistadas), ficando em segundo lugar a opção “não 

consumo cerveja” com um expressivo número de 30,7% das entrevistadas e em 

terceiro a opção “três vezes por semana” (19,5% das entrevistadas). Uma fatia de 

1,9% das entrevistadas declarou ainda consumir cerveja cinco vezes por semana, e 

1% declarou consumir mais de cinco vezes por semana. 

    Gráfico 9 – Critério de escolha da marca de cerveja 
    Fonte: a autora 
 

Ao serem perguntadas sobre critério decisivo para escolher a cerveja, a 

maioria das entrevistadas (conforme figura 9) escolheu o argumento “sabor” como 

principal. Outros critérios com números expressivos foram interação social (12,8%) e 

preço (9,9%). Também foram citados local de consumo (5,1%) e embalagem (0,6%). 
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       Gráfico 10 – Os comerciais de cerveja e o agrado ao público 
       Fonte: a autora 
 

Ao serem perguntadas se os comerciais de cerveja da atualidade as 

agradam, a grande maioria (71,2%) respondeu que não, e 20% afirmou que sim. 

Dentre aquelas que responderam “sim”, a maioria não consome cerveja ou consome 

na média de uma vez por semana. Uma parcela de 8,6% das entrevistadas 

respondeu utilizando a opção “outros”, destas: cinco entrevistadas alegaram gostar 

apenas de alguns, três disseram gostar dos comerciais da marca Heineken, três 

afirmaram que depende do comercial, cinco alegaram não verem ou se lembrarem 

de comerciais de cerveja e oito alegaram indiferença. 

 

Havia ainda a pergunta adicional dissertativa, que permitia que as 

entrevistadas dissessem porque os comerciais não as agradam. Das respostas, 46 

citaram machismo, 43 falam da objetificação da mulher, 20 citam o fato do comercial 

ser voltado apenas para o público masculino fazendo parecer que a mulher não é 

uma consumidora de cerveja e 11 citam o fato de serem apelativos. 
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          Gráfico 11 – Deixar de consumir a cerveja por achar o comercial ofensivo 
          Fonte: a autora 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

         Gráfico 12 – Campanha publicitária de cerveja ofensiva 
         Fonte: a autora 

 
Conforme gráfico 11, a maioria das entrevistadas (62%) deixaria de consumir 

uma cerveja se considerar o comercial dela ofensivo dela sobre sua condição de 

mulher. Ao serem questionadas se já se sentiram ofendidas por alguma campanha 

publicitária, (conforme gráfico 12) 55% das entrevistadas afirmou que sim. A 

pergunta complementar permitia a citação da marca cuja campanha ocasionou tal 

sensação na entrevistada, onde 74 respostas citaram a marca Itaipava, 39 citaram a 

maioria ou todas as marcas, 24 citaram a Skol (dando ênfase ao case de carnaval 



53 

 

“esqueci o não em casa”29), 16 citaram a Devassa, 15 citaram a Brahma e 11 

citaram a Proibida. Houve ainda citação de outras marcas com números menos 

expressivos. 

Somando à persona da consumidora santista do bloco anterior, a 

consumidora santista consome cerveja entre uma a três vezes por semana, se 

considera prática, escolhe sua bebida pelo sabor, porém deixa de consumir 

determinada marca ao se sentir ofendida por seu comercial. Os comerciais da 

atualidade não a agradam por causa do machismo e ela já se sentiu ofendida por 

algumas marcas de cerveja. 

 

3.3.2.3 Questões Opinativas 

 

Nesta parte da pesquisa, foram colocadas algumas afirmações para obter um 

posicionamento das entrevistadas com relação a paradigmas existentes na relação 

do publico feminino com o consumo de cerveja por parte da sociedade. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                        
             Gráfico 13 – Cerveja é bebida de homem 
             Fonte: a autora 
 

A maioria quase unânime das entrevistadas discorda da afirmação “Cerveja é 

bebida de homem”, tendo apenas 0,6% de mulheres que concordam com a 

afirmação. 

 
    

                                                 
29

 Campanha da Skol para o Carnaval de continha outdoors com a frase “esqueci o não em casa”. A 

polêmica fez com que a marca fizesse uma troca relâmpago de peças publicitárias. 
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         Gráfico 14 – Mulher no bar está dando brecha 
          Fonte: a autora 

 

Apenas 1% das entrevistadas concorda que “mulher no bar está dando 

brecha”, conforme mostra o gráfico 14. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gráfico 15 – Mulher que bebe fica “facinha” 
         Fonte: a autora 

 

Já a afirmação “mulher que bebe fica facinha”, tem 5,8% de entrevistadas que 

concordam. 
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        Gráfico 16 – Beber cerveja não é feminino 
        Fonte: a autora 

 

Uma parcela de 1,3% das entrevistadas acredita que beber cerveja não é 

feminino, conforme mostra a figura 16. 

 

 

           Gráfico 17 – Homens gostam de mulheres que bebem cerveja 
           Fonte: a autora 

 

A afirmação “homens gostam de mulheres que bebem cerveja” dividiu 

opiniões. A maioria das entrevistadas discorda com 60,4% conforme demonstra o 

gráfico 17. 
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Gráfico 18 – A publicidade de cerveja é feita para os homens 
           Fonte: a autora 

 

As entrevistadas em maioria concordam que a publicidade de cerveja é feita 

para os homens conforme demonstra o gráfico 18. Quando questionadas sobre o 

que mudariam nos comerciais de cerveja, 34 entrevistadas afirmaram que não 

mudariam nada, e a grande maioria das outras 276 respostas sugeria mudança de 

abordagem por parte do foco no público masculino. 

 

3.3.2.4 Perfis das consumidoras de cerveja santistas 

 

Nesta sessão procuramos delinear o perfil da mulher santista consumidora de 

cerveja. A pesquisa criada pela agência Nielsen “tendências de consumo para a 

mulher brasileira”, teve como resultado que o grupo consumidor de bebidas 

alcoólicas é a mulher eleita como “despojada”, que segundo descrição é aquela que 

associa luxo, ocasião especial e modernidade as suas práticas de consumo. 
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Gráfico 19 – Perfis Nielsen das consumidoras de cerveja de Santos 
          Fonte: a autora 

 

Já em nossa pesquisa, detectamos no grupo consumidor de cerveja, uma 

grande parcela de mulheres consideram-se práticas, (conforme demonstra o gráfico 

19), seguidas da parcela que não se identifica com nenhum dos perfis citados. Para 

criar os perfis abaixo, foi utilizado como critério de divisão a média de vezes em que 

as entrevistadas afirmaram consumir cerveja semanalmente. 

Segundo a pesquisa, a mulher santista que bebe cerveja mais de cinco vezes 

por semana, tem de 18 a 25 anos, superior incompleto, é solteira, heterossexual e 

não se identifica com nenhum perfil da pesquisa Nielsen. Escolhe suas cervejas por 

sabor, não se sente agradada pelos comerciais da atualidade, em razão do 

machismo. Porém também não deixaria de escolher determinadas marcas ao se 

sentir ofendida pelo comercial. Concordam com as afirmações “homens gostam de 

mulheres que bebem cerveja” e “a publicidade de cerveja é feita para os homens”. 

Solicita comerciais que mostrem a mulher como simples consumidora e não só o 

homem. 

A consumidora que bebe cerveja em média cinco vezes por semana, tem 

entre 26 e 35 anos, é solteira, tem pelo menos o ensino superior incompleto, e utiliza 

sabor como critério de escolha de suas cervejas. Tem como perfil Nielsen, “prática”, 

escolhe suas cervejas por sabor, mas também não escolhe aquelas cujo comercial 
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ofende sua condição de mulher. Os comerciais da atualidade não a agradam, por 

machismos e outros preconceitos utilizados. Discorda das afirmações da pesquisa, 

exceto a afirmação “a publicidade de cerveja é feita para os homens”. Sua sugestão 

de mudança nos comerciais de cerveja é a inclusão de mulheres como 

consumidoras, e em perfis diversificados. 

Já a consumidora que costuma beber cerveja em média três vezes por 

semana, tem 26 a 35 anos, é solteira, prática segundo a pesquisa Nielsen e escolhe 

suas cervejas pelo sabor. Os comerciais da atualidade não a agradam, por 

machismo e falta de criatividade. Esta consumidora deixaria de consumir uma 

cerveja cujo comercial da marca a ofendesse em sua condição feminina. Discorda 

das afirmações colocadas na pesquisa, exceto “a publicidade de cerveja é feita para 

os homens”, sentença com a qual concorda drasticamente. Quando questionada 

sobre sugestões para mudanças nos comerciais, cita uma mudança de abordagem 

para enfoque no prazer de tomar a cerveja, e comerciais que englobem os diversos 

gêneros. 

A mulher que bebe cerveja em média uma vez por semana, tem de 18 a 25 

anos, ensino superior incompleto, é solteira e se identifica com o perfil “prática” da 

pesquisa Nielsen. Escolhe suas cervejas por sabor, porém deixaria de consumir 

alguma cuja considerou o comercial ofensivo a sua condição de mulher. Os 

comerciais da atualidade não a agradam, e ela já se sentiu ofendida por algum 

comercial de cerveja. Concorda somente com a afirmação “a publicidade de cerveja 

é feita para os homens”. Pedem propagandas com menos mulheres semi-nuas, e 

maior cuidado ao gênero. 

Podemos concluir a partir da pesquisa que o público feminino de santos e 

principalmente as santistas consumidoras de cerveja não se sentem consideradas 

como consumidoras pelas marcas de cerveja e que, além disso, sentem-se 

ofendidas pelos comerciais das mesmas. Apesar desta informação não representar 

um fator diretamente decisivo na escolha da marca, pois as mulheres escolhem suas 

cervejas por sabor, o fator ofensivo dos comerciais torna-se um fator excludente de 

determinadas marcas, fazendo que elas deixem de ser opção do público em 

questão. 
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3.4 Auditoria de opinião 

 

Nesta fase do estudo, buscamos salientar alguns aspectos da comunicação 

das marcas de cerveja e do papel das relações públicas por meio de uma auditoria 

de opinião. A auditoria de opinião foi realizada entre setembro e novembro de 2016, 

onde foram entrevistados seis especialistas com temáticas ligadas ao objeto de 

estudo. Dentre os entrevistados estão: 

 

 uma especialista em social media que atualmente trabalha atendendo 

diversas contas de clientes (dentre eles selos cervejeiros) – que 

identificamos neste estudo como ALFA;30 

 uma advogada militante dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos 

das mulheres – que identificamos neste estudo como BETA; 

 uma jornalista freelancer de beleza e ex-editora de revistas femininas 

– que identificamos neste estudo como GAMA; 

 um professor de relações públicas com doutorado em sociologia – que 

identificamos neste estudo como DELTA; 

 um professor mestre de publicidade e propaganda – que identificamos 

neste estudo como ZETA; 

 um professor da área de publicidade que também é coordenador de 

marketing em uma organização – que identificamos neste estudo 

como CAPA. 

 

Na busca dos especialistas optamos por manter variedade de perfis, equilíbrio 

entre gêneros para mais possibilidades de pontos de vista diversificados e 

respostas. As entrevistas foram feitas seguindo roteiro com questões semiabertas 

iguais para todos os entrevistados. Tentamos fazer as entrevistas pessoalmente 

mas, de acordo com as limitações do trabalho, desta pesquisadora e dos 

especialistas, recorremos também na coleta de dados à entrevistas via Skype e por  

e-mail, conforme opção e necessidade de cada um dos convidados. 

Para analisar melhor as respostas e delinear melhor os perfis opinativos, as 

entrevistas foram divididas em três fases: “representação da mulher na propaganda”, 

“cerveja machismo e propaganda”, e “papel da comunicação e relações públicas”, 

trazendo a esta seção os destaques das falas dos especialistas dentro de cada 

                                                 
30

 A pedido dos próprios entrevistados suas identidades foram mantidas em sigilo, portanto 

identificamos cada um dos mesmos com uma letra do alfabeto grego. 
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conjunto, oferecendo ao leitor neste momento a pluralidade de opiniões dos 

entrevistados, que nos ajudaram a chegar a algumas conclusões parciais nesta 

etapa. A íntegra das entrevistas com os especialistas está disponível nos Apêndices 

deste trabalho. 

 

3.4.1 A representação da mulher na propaganda 

 

Iniciamos a auditoria com questões gerais sobre representação feminina e 

responsabilidade das peças publicitárias atuais. Questionando aos entrevistados 

qual sua visão sobre a representação da mulher na publicidade e propaganda hoje, 

houve unanimidade ao dizer que ainda há um déficit na representação feminina, com 

alguns diversos aspectos destacados, como a colocação da entrevistada BETA que 

cita os direitos humanos,  

 

(...) a grande maioria da imagem da mulher que é passada no Brasil, está o 
tempo todo ferindo tratados internacionais que são assinados e ratificados. 
Quando um país assina e ratifica um tratado internacional de direitos 
humanos, ele passa a ter força de emenda constitucional, então a validade 
de lei desse tratado é maior do que qualquer protocolo do CONAR, de 
qualquer município, ele vale mais do que o que está escrito no código civil, 
por exemplo. Ele só não pode invadir a soberania nacional. Quando 
estamos falando da mulher, e nós temos três tratados que o Brasil é 
signatário. A comissão por eliminação das ações de discriminação e 
violência contra a mulher, a convenção Belém do Pará, e a declaração de 
Pequim. A comissão por eliminação das ações de discriminação e violência 
contra a mulher tem um comitê de monitoramento que de tempos em 
tempos diz aos países o que está faltando fazer ou não. As recomendações 
desta para o Brasil nos últimos anos tem sido muito claras que o país 
precisa voltar todos os seus esforços para mudar o estereótipo da mulher 
na sociedade para alcançar uma equidade masculina. E quando eles dizem 
mudar o estereótipo, eles dizem na publicidade, política, acessos aos 
direitos. A convenção Belém do pará diz que toda a forma de discriminação 
ou humilhação, ou toda ação que cause uma humilhação, uma vergonha, 
uma diminuição da mulher em razão do gênero, é violência. Então a gente 
pode concluir daí, que toda publicidade que usa a mulher de uma forma 
estereotipada, está cometendo uma violência. (ENTREVISTADA BETA, 
meio eletrônico) 

 

Dentre os aspectos colocados pelo entrevistado DELTA, houve também o 

levantamento de que há uma nova cultura se formando em torno da propaganda e 

novos trabalhos sendo feitos, com mais cuidado e trazendo a mulher como dona de 

si, ainda que um pouco estereotipada. Um outro entrevistado diz ainda, 
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O público cada vez mais está aceitando menos a imagem da mulher como 
objeto. Tem muito a ver com o desenvolvimento da internet, pois fica mais 
fácil dividir opiniões e reportar opiniões para a marca. (entrevistada ALFA, 
meio eletrônico) 

 

De modo diferente, os três trechos colocados acima demonstram mudança 

que vem ocorrendo nos padrões da representatividade feminina midiática. O 

problema em questão é que tal mudança vem ocorrendo de forma lenta, e enquanto 

não há uma mudança real na representação que contemple a visão das agências e 

organizações com relação ao estereótipo de gênero, a maioria comete os mesmos 

erros e propaga a violência simbólica de gênero. 

Ao questionar se as marcas deveriam ter mais atenção aos conceitos, ideias 

e mensagens que suas campanhas publicitárias passam aos consumidores, há 

divisão de opiniões. Dentre as opiniões obtidas, temos a responsabilização e a não-

responsabilização da empresa. Conforme o entrevistado DELTA, 

  

Acredito que as marcas têm total responsabilidade sobre o que veiculam, 
pois são um dos vetores institucionais que alimenta e retroalimenta os 
modelos, valores e representações entre as sociedades e sobre elas. As 
empresas devem se atentar à sua responsabilidade pública, visto que 
atuam na esfera pública, lidando, por exemplo, com a saúde mental dos 
consumidores, funcionários, bem como com a sobrevivência dos recursos 
naturais, etc. (ENTREVISTADO DELTA, correio eletrônico)  

 

Já outro o entrevistado ZETA diz que,  

 

A publicidade não foi feita para prestar atenção e sim para persuadir. Quem 
presta atenção é o espectador. Ela precisa persuadir, então lança mão dos 
artifícios que a sociedade está acostumada (ENTREVISTADO ZETA, meio 
eletrônico) 

 

Há ainda uma opinião consensual entre os dois lados,  

 

Sim, no entanto a campanha publicitária não é feita pra conscientizar as 
pessoas e sim pra vender produtos, serviços e marcas. Mas eu acho que 
em vários momentos eles pecam. Porque assim, não precisa educar o 
consumidor pra outras coisas que não a publicidade, mas você também não 
deve incentivar o contrário, deseducar (entrevistado CAPA, informação 
verbal).  

 

A entrevistada BETA defende o seguinte ponto, 

Eu acredito que elas deveriam cumprir a legislação do país onde elas estão. 
E se elas fizessem isso corretamente estariam respeitando os 
consumidores. Elas desrespeitam o código de defesa do consumidor, 
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desrespeitam os tratados internacionais, desrespeitam a equidade que está 
prevista na constituição federal. Acho que se elas já cumprissem a lei e se 
tivessem um órgão regulatório que fosse correto em regular e fiscalizar, elas 
não fariam isso que elas fazem. (ENTREVISTADA BETA, meio eletrônico) 

 

A diversidade de respostas demonstra que a ótica de responsabilização da 

empresa depende de um conjunto de valores internos. Alguns dos entrevistados 

defendem que a propaganda não foi feita para atenção ou outras funções e sim para 

a finalidade de vendas enquanto outros defendem que a empresa é responsável 

pelas responsabilidades diárias que ela já se propôs a carregar por estar no meio 

público. Partindo do critério de responsabilidade pública de Grunig (2009) a empresa 

é responsável por suas decisões perante seus públicos, e portanto responsável por 

suas propagandas. 

Os entrevistados também foram questionados a quem eles creditam a maior 

parte de responsabilidade sobre a concepção das campanhas publicitárias: a 

empresa contratante, a agência de publicidade ou o comportamento do consumidor. 

Há um consenso entre os entrevistados de que os três se interdependem, porém 

cada um dá volumes diferentes de importância para cada um dos itens da tríade. De 

acordo com o entrevistado CAPA,  

 

Tanto a agência quanto o departamento de marketing quando trabalham 
corretamente, vão atrás do público-alvo para descobrir quais são os valores, 
quais são as necessidades, as motivações, e a partir disso constroem uma 
campanha. (ENTREVISTADO CAPA, informação verbal)  

 

Os valores sociais também são grandes responsáveis por tais resultados, 

  

De outro ponto de vista, é claro que os consumidores, também 
responsáveis nesse ciclo, estranham propagandas que não estejam em 
sintonia com esse substrato já naturalmente conhecido por eles. As marcas 
vivem de consumidores, que são sujeitos desejantes, históricos. Os 
consumidores, então, também têm responsabilidade pelo aceite ou não de 
certas ideias e modelos propagados em campanhas publicitárias, mas é 
injusto justificar todo esse ciclo tendo como argumento apenas ou 
especialmente a responsabilidade deste público. (ENTREVISTADO DELTA, 
informação via correio eletrônico) 

 

Percebemos até aqui que a mudança de paradigma na representação 

feminina é um esforço mútuo, que deve ocorrer pois existem tratados internacionais 

que registram e fiscalizam a questão. Tal esforço de mudança deve partir das 

organizações, pois por mais que as propagandas sejam criadas para esforço de 
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venda, as organizações são sim responsáveis por suas ideias veiculadas, e podem 

inclusive ser um fator representativo na mudança do espectro machista existente em 

nossa sociedade. 

 

3.4.2 Cerveja, machismo e propaganda 

 

Neste momento da pesquisa abordamos questões relativas ao machismo 

existente diretamente nas marcas das cervejarias. Apresentamos alguns dados da 

pesquisa da agência Sophia Mind sobre mulheres e o consumo de cerveja. Nesta, 

60% das mulheres entrevistadas acham que “as propagandas deveriam ser 

diferentes para agradar as mulheres” e 43% afirmam que a publicidade desrespeita 

o público feminino. A partir destes perguntamos ao entrevistado se ele enxerga algo 

para ser mudado nas propagandas de cerveja atuais. 

Há um consenso entre os entrevistados que deve haver mudança. O 

entrevistado CAPA (informação verbal) coloca o seguinte aspecto “são as mesmas 

propagandas, os mesmos comerciais, mesmas campanhas dos anos 80, quando o 

mundo tinha outra mentalidade”. Já a entrevistada ALFA (via meio eletrônico) coloca 

outro ponto importante para motivações de mudança por parte das propagandas de 

cerveja, “ao olhar o público que tem interesse em cerveja no Facebook (segundo 

Audience Insights), a mulher é mais de 50% do target. Pensando que elas têm o 

interesse, e já é metade do público, não tem como a marca não pensar nesse 

target.”. A entrevistada GAMA, afirma a necessidade de uma mudança geral, 

 

Acho que as propagandas caem muito naquela coisa verão, a mulher 
gostosa e o garanhão. E tem tanta coisa para colocar num universo com 
cerveja, que acho que acaba limitando e sim afastando o público. 
(ENTREVISTADA GAMA, meio eletrônico) 

 

Podemos perceber a necessidade de mudança, não só pelo fato das 

propagandas estarem antigas, como também por a mulher ser um target relevante 

em termos de interesse e poder de compra. Podemos salientar que as marcas de 

cerveja que ainda não se atentaram e refinaram o olhar para este tipo de situação, 

estão não apenas criando potencial de crise, como também perdendo um público 

com poder de compra para seus produtos. 
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Foi perguntado se os entrevistados acham que os comerciais de cerveja que 

utilizam mulheres de forma sensual, em poucos trajes trazem problemas para as 

marcas das cervejarias. Houve consenso quase que completo de que não traz 

problema sobre os diversos aspectos do público, conforme demonstra a resposta do 

entrevistado CAPA (informação verbal), “é uma parcela pequena do público que já 

tem esse pensamento mais solidificado de que aquilo é errado”. E também a 

resposta do entrevistado DELTA, 

 

Não acredito exatamente que esse tipo de propaganda traga problemas 
substanciais às cervejarias, a não ser que o apelo discursivo dessas 
propagandas fira, de modo ainda mais evidente e argumentado, a dignidade 
das mulheres. Como disse, há uma estrutura social machista, também 
legitimada por instituições, que protege e endossa esse tipo de 
representação estereotipada. (ENTREVISTADO DELTA, correio eletrônico) 

 

 Apenas a entrevistada ALFA já enxergou como trazendo problemas 

atualmente,  

 

As marcas estavam acostumadas a falar desta forma porque era 
“engraçada” e “divertida” de falar. E o público aceitava isso bem. E a marca 
comunicava isso de forma diferente (cita as TVs como exemplo e a falta de 
retorno direto da opinião). Hoje com o digital eu tenho maior facilidade de 
expressar minha opinião para a marca. Temos meios de reportar o que não 
gostamos. Se a marca continuar se expressando dessa forma, ela terá cada 
vez mais problemas. (ENTREVISTADA ALFA, meio eletrônico) 

 

Portanto, podemos concluir que as marcas ainda não têm problemas ao se 

utilizarem de mulheres de forma sensual nas propagandas em razão do público 

ainda não reportar em números alarmantes sua insatisfação, seja para a própria 

marca, ou para os órgãos responsáveis. Com o advento da internet, a reclamação 

está facilitada, mas muitos ainda não têm o entendimento sobre o tema, ou talvez 

não tenham conhecimento do que possa ser feito para denunciar. 

Ao pedir para que os entrevistados citassem alguma marca que chama a 

atenção no quesito da pergunta anterior, a maioria cita a marca Itaipava, 

argumentando em torno da campanha “Verão”.  

Na questão seguinte, os entrevistados são indagados a dizer o que pensam 

sobre a estratégia de comunicação, marketing e publicidade da marca Itaipava.  

Conforme o entrevistado CAPA, a estratégia é antiga, “Antiquado, anos 80”. O ponto 

mais citado com relação à marca é a atual garota propaganda que dá nome aos 
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comerciais da marca. Conforme o entrevistado DELTA (correio eletrônico), “a 

“Verão” serve o prazer (da cerveja e da mulher-corpo). O que ocorre também, e que 

ainda não foi dito aqui, é que há uma predominância de propagandas desse tipo, 

uma hegemonia, uniformidade, tornando-se apelativo”. A entrevistada ALFA coloca a 

formação da empresa como obstáculo em sua mudança, 

 

A Itaipava é de uma empresa familiar e que é muito estabelecida no Brasil. 
E por ser familiar você percebe que eles têm muita dificuldade de mudar um 
pouco a comunicação. Por mais que eles trabalhem com agências, é difícil 
mudar. (ENTREVISTADA ALFA, meio eletrônico) 

 

O entrevistado ZETA cita ainda a estratégia inicial da marca, quando foi 

lançada, 

Eles começaram com uma coisa relacionada ao tipo de água que eles 
usavam, água lá de Petrópolis, e eu achava sensacional. Falava: deve ser 
boa essa cerveja, usa uma água mineral de Petrópolis, olha que coisa linda 
né? E depois quando se aproximou mais de verão e tal que lançaram 
realmente essa campanha usando a moça. Era outro tipo de apelo, um 
apelo mais racional. (ENTREVISTADO ZETA, meio verbal) 

 

Podemos ver que a marca mudou de estratégia, saindo de um apelo racional 

para algo extremamente emocional e realmente apelativo, que é a Verão, com a 

finalidade de gerar visibilidade, tendo em vista que a mesma era nova no mercado. 

Mesmo que não seja comentada de forma totalmente positiva, ainda sim a marca é 

comentada, gerando um buzz31. 

Nesta fase do estudo, foi apresentada aos entrevistados a informação de que 

há um dado do CONAR indicando que só no ano de 2015 este órgão registrou mais 

de 125 denúncias contra o case Verão da marca Itaipava em uma única decisão. Foi 

perguntado ao que eles creditam este número de denúncias. Dentre as respostas 

encontramos o fator da maior mobilização pública, diretamente ligado ao advento 

das redes sociais e internet, 

 

Olha, eu acho que a sociedade começa a se mobilizar e a entender as 
violações que existem. Então acho que a mobilização feminista, a 
organização que hoje nos temos nas redes sociais de entender o que está 
errado, das pessoas perceberem que ofende e não se sentirem bem, e 
exigirem uma mudança nesse sentido. Eu acho que isso leva as pessoas a 
denunciarem. (ENTREVISTADA BETA, meio eletrônico) 

 

O entrevistado CAPA coloca a facilitação da denúncia como fator, 

                                                 
31

 Jargão utilizado por profissionais de marketing para informação viral, que rapidamente se espalha. 
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As pessoas estão mudando o pensamento, a cultura e descobrindo a 
informação. O CONAR já existe a um tempão, mas antigamente você 
enviava carta. Hoje em dia você reclama em uma página de cadastro deles, 
então a pessoa que se sente agredida com aquilo vai lá e reclama e aí cabe 
ao CONAR fazer a avaliação e ver se procede ou não. (ENTREVISTADO 
CAPA, meio verbal)  

 

Há ainda a pergunta complementar que questiona se na visão dos 

entrevistados o CONAR consegue ler claramente essas situações. Há divisão de 

opiniões, o CONAR exerce um papel de complexidade, segundo a resposta do 

entrevistado DELTA, 

 

A autorregulamentação publicitária atua como uma instância de difícil 
exercício, posto que, de um lado, enfrente as pressões vindas de indivíduos 
e grupos sociais, de outro lado, os interesses de publicitários e suas 
agências e dos empresários contratantes, ávidos em ganhar dinheiro por 
meio da legitimação de valores e representações muitas vezes 
conservadoras. De tantas propagandas que são pacificamente veiculadas e 
que portam em seu cerne discursivo representações historicamente 
enviesadas e opressoras, creio que se faz muito pouco no sentido de 
controlar esses poderes e responsabilidades.  (ENTREVISTADO DELTA, 
correio eletrônico) 

 

Há ainda os fatores das confusões de mercado, conforme a entrevistada 

ALFA, 

Eu acho que o CONAR consegue ler mais ou menos. Porque querendo ou 
não ele depende de registro de denúncias. Ele precisa que as pessoas 
denunciem por vontade própria. O problema é que você vê muita briga entre 
concorrentes no CONAR. Registros falsos de denuncias de concorrentes, e 
afins. O CONAR tende a ajudar, mas tem muitos problemas entre as 
companhias que tendem a se prejudicar entre si. (ENTREVISTADA ALFA, 
meio eletrônico). 
 

O entrevistado ZETA coloca o seguinte ponto, 

 

O CONAR funciona da seguinte maneira: pra que o governo não faça 
nenhuma intervenção é que existe o CONAR. Tipo “deixa que a gente cuida 
dos nossos problemas”. Então essa que é a questão... o CONAR vai e avisa 
“isso pode dar problema, como vocês irão reagir?” Muitas marcas vão 
escolher não responder, porque elas querem mais o burburinho. Então acho 
que o CONAR tá aí as vezes para fazer esse papel de regra mínima. Na 
falta de regra temos umas regras mínimas. Eu acho que é direito de 
qualquer um reclamar daquilo que se sente ofendido. (ENTREVISTADO 

ZETA, meio verbal). 
 

Portanto podemos perceber a partir das opiniões dos entrevistados, que falta 

disseminação do CONAR e sua função perante o público. Apesar dos meios 

eletrônicos facilitarem o acesso e coleta de denúncias por parte do CONAR, a 
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população que diariamente acessa a propaganda não sabe onde denunciar. O 

CONAR por sua vez também não se aprofunda nas questões existentes em suas 

decisões, atuando somente como “regra mínima” conforme citado pelo entrevistado 

ZETA. 

 

3.4.3 Papel da comunicação e relações públicas 

 

Nesta fase do estudo buscamos obter opiniões sobre o papel do relações 

públicas e de outros profissionais na criação de peças que não tenham ofensa a 

determinados públicos. 

Foi perguntado se a atividade de relações públicas poderia orientar o 

marketing das empresas e agências de publicidade a serem mais responsáveis ao 

definir e escolher suas mensagens publicitárias. O entrevistado DELTA afirmou que 

sim, e levantou os seguintes aspectos, 

 

Sem dúvida, já que os profissionais das Relações Públicas trabalham com 
as responsabilidades públicas das organizações, com as condutas e 
comportamentos institucionais que, inevitavelmente, geram impactos na 
vida de diferentes grupos/públicos. Esses profissionais, ao mediarem as 
relações e os interesses das organizações e dos públicos, devem ser 
capazes de orientar o posicionamento institucional, inclusive, quanto a suas 
propagandas, tendo como pano de fundo a ética e a superação de conflitos. 
Obviamente, num sistema capitalista voraz, é difícil a empresa que assume 
condutas responsáveis nos seus processos, produtos, propagandas, em 
alguns segmentos um pouco mais do que em outros. A questão da 
responsabilidade e do compromisso institucional naquilo que produz e no 
que faz circular em sociedade deve constituir um dos pilares das 
organizações, para que de fato os profissionais de RP, pela comunicação, 
consigam uma atuação mais responsável, ética e com liberdade para alterar 
processos. (ENTREVISTADO DELTA, correio eletrônico) 

 

Já a entrevistada ALFA levanta a interdependência de relações públicas com 

demais setores, 

 

Acho que ele pode trazer um histórico e comparar concorrentes. Mas não é 
só um papel dele. O time de marketing e das agências precisa estar 
preparado pois querendo ou não eles deveriam ser os experts no target, 
sendo mais importantes no processo. (ENTREVISTADA ALFA, meio 
eletrônico) 

 

Assim como o entrevistado ZETA, 
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Eu vejo relações públicas como uma área maior, uma área que está 
agregada a imagem institucional da organização, faz parte do tripé 
comunicação organizacional, comunicação mercadológica e interna. Pode 
atuar muito bem nas três, mas a comunicação mercadológica quem vai 
produzir realmente é a visão de publicidade e propaganda. Porque quer 
divulgar o máximo possível usando os meios de comunicação tradicionais, 
meios de comunicação de massa, meios de comunicação virtuais, e RP vai 
avaliar o resultado disso. (ENTREVISTADO ZETA, meio verbal) 
 

A entrevistada GAMA levanta também as seguintes questões, 

 

Mas eu acho que mais do que uma orientação, precisa renovar esse 
significado. Precisa ter mais mulheres nas agências e em posições de 
comando, porque não adianta ter a mulher lá que vai tentar fazer alguma 
coisa, e chega o chefe dela e diz que não, e isso é uma coisa que acontece 
demais. (ENTREVISTADA GAMA, meio eletrônico) 
  

Podemos concluir a partir destas que o relações-públicas auxilia sim em 

novos rumos por parte do marketing, mas precisa de um time também alinhado com 

os mesmos valores éticos e morais. Fica claro por parte dos profissionais que o 

relações públicas vai cuidar diretamente dos públicos, seja por meio das pesquisas 

ou outros modos, mas ainda há pequenas confusões sobre seu papel que é 

diversificado e pode se encaixar em diversas fases do processo. Há também a 

necessidade de diversificar o ambiente de comunicação, trazendo diferentes 

gêneros e etnias, ampliando a visão do departamento. 

Foi questionado também se orientar a propaganda e a publicidade das 

empresas a serem mais éticas ou responsáveis com relação a percepção do 

consumidor torna a publicidade mais chata ou sisuda. Há um consenso de que a 

orientação não torna a publicidade mais chata. Conforme resposta da entrevistada 

BETA, 

Não acho que uma coisa está atrelada a outra. Não acho que ética e 
cumprimento da legislação está atrelado a mal humor na publicidade. E 
acho que a marca vende mais quando você se sente representado por ela. 
(ENTREVISTADA BETA, meio eletrônico) 

 

O entrevistado DELTA coloca que o argumento de que “a publicidade ficará 

chata”, tem a ver com opressão, 

 

Quando o “chato” e o “sisudo” supostamente têm a ver com a 
deslegitimação da opressão por meio de representações, considero 
absolutamente urgente e salutar a orientação e o questionamento. O 
argumento de que a publicidade pode ficar mais “chata” é defendido por 
aqueles que, provavelmente, nos seus cotidianos, não veem problema em 
estigmatizar, tratar com preconceito e inferioridade certos sujeitos e grupos. 
A ideia, para eles, é conservar o que está posto, não questionar e não atuar 
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incisivamente na sua desconstrução, ao bem da sociedade. 
(ENTREVISTADO DELTA, correio eletrônico) 

 

O entrevistado CAPA levanta o seguinte ponto, “essa é uma grande 

discussão porque existe uma linha tênue do que é “eu não gosto” e do que 

realmente está errado”. 

A entrevistada ALFA também levanta a questão da diversidade nas 

organizações, 

Não só a comunicação, mas a empresa precisa ser mais ética. Quando a 
empresa dá suporte aos seus funcionários, isso vai transparecer para a 
comunicação. Eu acredito e alguns artigos falam que quando na empresa 
tem diversidade esses trabalhos são bem mais feitos, a performance é 
melhor, e acredito que isso influencia na comunicação. Quando a gente 
trabalha assim, a comunicação tende a ser mais respeitosa e não mais 
chata. 
Outro ponto são as agências. Principalmente em departamento de criação, 
há minoria de mulheres. A falta de um grupo diversificado faz com que 
talvez alguns problemas não sejam enxergados. (ENTREVISTADA ALFA, 
meio eletrônico) 

 

Portanto podemos concluir que as relações públicas tem papel importante no 

processo, pois tem o papel de entender o que o público deseja e avaliar a reação 

destes mesmos públicos no processo de implantação de novas campanhas. Mais 

que isso, consegue entender estes públicos e assim possivelmente antever quais 

abordagens gerarão maior insatisfação ou serão desrespeitosas, causando 

problemas. Porém a inserção do profissional apenas não basta. Sua bagagem 

cultural e seus valores morais no exercício da profissão podem afetar resultados. 

Podemos inclusive perceber sutis diferenças no posicionamento nos grupos de 

homens e mulheres entrevistados nesta auditoria, ainda que dentro de suas áreas 

de especialidade. 

 É necessário fomentar a diversidade cultural nas empresas e permitir que 

haja diversidade em cargos de decisão. O incentivo à diversidade pode renovar as 

ideias ampliar horizontes com a finalidade de atingir cada vez mais públicos de 

forma positiva, gerando não apenas ação de compra, como boa reputação perante 

os públicos, mesmo aqueles que não consomem o produto (mas que podem 

influenciar na decisão de outrem).  
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4. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Mesmo com falta de disponibilidade por parte do objeto de estudo, e 

limitações em determinados momentos, consideramos dizer que o estudo teve 

resultados de boa abrangência com relação aos objetivos propostos. Para discorrer 

sobre, optamos por fazer uma subdivisão dos temas, a fim de aprofundar a 

discussão dos conhecimentos obtidos na pesquisa. 

 

4.1 A representação da mulher na comunicação 

 

Apesar de a comunicação ter evoluído ao longo dos anos no que diz respeito 

à representação feminina, ainda há um forte consenso de que a representação 

feminina sofre de enorme deficiência. As mulheres têm um enorme histórico de 

marcos políticos e direitos conseguidos, como o direito ao voto, ao trabalho 

remunerado, e até a lei Maria da Penha, que é tida como referência mundial. E  

mesmo assim sua presença ainda é minoria nos noticiários, geralmente em 

situações violentas ou vexatórias para gerar público, legitimando diariamente a 

violência simbólica e de gênero. Conforme Moreno,  

 

A violência de gênero aparece também, mas sempre isolada de seu 
contexto, ponderação, consequências – torna-se visível somente quando 
tem o potencial de atrair e prender a atenção – personalizando-a, 
explorando imageticamente o sofrimento e espetacularizando-a enquanto 
der audiência e não ferir interesses comerciais (...). (2012, p. 26) 

 

Podemos atribuir grande parte do problema ao quesito estrutural existente 

nas empresas. Apesar de serem maioria no mercado de comunicação e 

principalmente na área de relações públicas, as mulheres ainda possuem as 

menores faixas salariais (TRACTO, 2013) e ainda são minoria ao ocupar cargos de 

decisão nas empresas (FERRARI, 2009).   

Há de se considerar não só a necessidade de aumento da diversidade nos 

departamentos de comunicação das empresas, e nos núcleos de criação nas 

agências de publicidade, como também a atualização ou alinhamento às tendências 

e diretrizes internacionais que existem em órgãos como a ONU – Organização das 

Nações Unidas, por exemplo.  
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Mesmo com esforços de grupos sociais e da criação de locais de debate 

como a II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres3 e da movimentação 

própria Secretaria de Políticas para as Mulheres em denúncias ao CONAR desde 

2009 (MORENO, 2012) não temos grandes progressos.  

 

4.2 Cerveja, machismo e propaganda 

 

Dentre os diversos estereótipos existentes na representação da mulher na 

veiculação de comunicação e principalmente na publicidade, o que mais incomoda o 

público feminino é a “bundalização da mídia” (LESSA apud. SAMARÃO, 2007), que 

é a veiculação do corpo como produto, em maioria esquartejado e seguindo padrões 

de desejo do ideal. Este estereótipo especificamente incomoda, pois dissemina uma 

série de problemas ao mesmo tempo: complexos de autoestima e a cultura do 

estupro. Além de que a objetificação feminina na publicidade pode ser considerada 

violência por si só, com base em algumas convenções internacionais.  

Um lugar onde podemos facilmente encontrar propagandas com conteúdo de 

objetificação da mulher e sexismos, são as propagandas de cerveja. Especialmente 

nosso objeto de estudo, a marca Itaipava, pertencente ao grupo Petrópolis, 

acumulou 185 denúncias relativas aos itens machismo, sexismo e apelo de 

sensualidade, separados em quatro decisões diferentes no ano de 2015 via CONAR. 

Destas quatro, apenas uma teve como decisão a retirada do anúncio. As outras 

foram inocentadas por alegação de que as peças prezam pelo bom humor.  

As peças da marca estudada possuem diversos traços de sexismo que 

podem ser notados desde a análise semiótica de suas peças impressas, onde 

identificamos a exploração do corpo da mulher como ponto principal para chamar a 

atenção do leitor, até os filmes, onde grande parte do conteúdo tem corpos 

femininos seminus, ou contextos que colocam a personagem principal – a Verão – 

em situação de sujeição a outros papéis masculinos, ou mesmo em mero papel 

decorativo. 

No que diz respeito às denúncias feitas sobre a marca ao CONAR, a falta de 

dados explícitos vindos do mesmo dificulta em apontar causas do alto número 

atribuído à marca, uma vez que sabemos que as denúncias podem vir de 

                                                 
3
 Eixo adicional na Conferência Municipal, Estadual e Nacional de Mulheres para a discussão de 

políticas públicas relativas à representação feminina na mídia. 
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consumidores, grupos ativistas, concorrentes, entre outros. Uma vez que estes são 

stakeholders e podem interferir na vida da empresa gerando uma série de prejuízos 

na forma de perda de vendas, processos judiciais, o trabalho preventivo de relações 

públicas no conhecimento e diálogo constante com os públicos da empresa 

demonstra-se imprescindível. Com a atenção negativa em torno da empresa, a 

chance de necessidade de gastos e perdas gerais com gestão de crise torna-se alta, 

e o trabalho preventivo pode fazer com que isso não seja necessário.  

Há um leve consenso entre alguns dos profissionais entrevistados de que 

este panorama machista encontrado na comunicação de algumas cervejarias – e de 

tantas outras empresas – só existe como espelho da construção social que antecede 

as campanhas, ou seja, a sociedade machista e o patriarcado contribuem 

diretamente para que as empresas continuem a fazer esse tipo de propaganda com 

exploração do corpo feminino.  

Tal objetificação e estratégia considerada antiquada de utilizar mulheres 

seminuas em anúncios é prejudicial não só em critérios éticos e de respeitabilidade, 

como em nível de marketing e vendas. Hoje a mulher representa 59% do público 

brasileiro interessado em cerveja no Facebook (AUDIENCE INSIGHTS, novembro, 

2016) e com base na pesquisa de opinião aplicada neste estudo, a mulher santista 

bebe cerveja em média uma a três vezes por semana, demonstrando público com 

potencial de consumo do produto e, portanto, necessidade de atenção. 

Ao filtrar para a marca estudada, das 313 entrevistadas neste estudo, 74 

afirmam já terem se sentido ofendidas por alguma peça da Itaipava. Deve-se 

relembrar que no mesmo estudo 71,2% das entrevistadas afirmou que as 

propagandas atuais não agradam, principalmente por critérios de objetificação da 

mulher e direcionamento específico ao público masculino, e 62% afirmaram que 

deixariam de consumir uma cerveja que as ofendesse diante de sua condição 

feminina. 

Tais dados representam um risco de perdas de clientes, em um público que 

associa compras em supermercados e compras familiares4, podendo tornar-se um 

decisor na atividade de consumo de outras pessoas. Deve-se lembrar do poder das 

relações públicas e do relacionamento estreito com os públicos de interesse, 

segundo Grunig, 

                                                 
4
 Conforme dados da pesquisa de opinião, a maioria identifica-se com o perfil “prática” da agência 

Nielsen. 
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Embora uma organização com bons relacionamentos com seus públicos 
estratégicos possa ter que incorporar os objetivos de seus públicos em sua 
missão, no longo prazo ela será capaz de alcançar seus próprios objetivos 
de maneira mais eficaz do que se ignorasse ou resistisse aos objetivos dos 
públicos” (2009, p. 47) 

 

Concorrente direta da cerveja Itaipava, a cerveja Devassa também teve 

problemas com exploração da sexualidade feminina em peça publicitária (2010) com 

a socialite Paris Hilton, com envolvimento do CONAR e liminar de sustação do 

anúncio.  Foram necessários alguns ajustes de campanha para suprimir o erro e a 

marca optou por permanecer alguns meses sem grandes anúncios em mídias de 

massa.  

Apesar do problema pontual, a marca Devassa apresenta alguns pontos 

interessantes no que diz respeito a ações de marketing e posicionamento, uma vez 

que escolhe se posicionar claramente como uma marca de apelo erótico, 

 

Outras ações de marketing promocional reforçam este universo semântico 
associado ao erotismo carioca e ao humor. Em 2009, por exemplo, as 
Cervejarias da marca lançaram, pela Agência W/, a promoção do beijo para 
comemorar o dia dos namorados. No Rio, para participar, bastava ir a uma 
das cervejarias Devassa, no dia dos namorados, a partir das 19h e beijar 
por 30 ou 60 segundos; os casais participantes ganhavam, conforme o 
tempo de duração do beijo – 30 ou 60 segundos – de chope gratuito a 
descontos em motel, além de brindes como preservativos, algemas e 
chicotinhos e exemplares do livro Kama Sutra para mulheres. (SOUZA, 
2011, p. 239)  

 

Tal ponto colocado vai de encontro algumas das respostas obtidas durante a 

auditoria de opinião, de que há a necessidade de contextualizar melhor a 

publicidade das marcas e assim poder criar material que vá de encontro com os 

públicos que ela quer atingir, sem interferir ou proporcionar problemas diretamente 

com outros. Para contextualizar melhor as peças e ações e assim obter um 

posicionamento eficiente é diretamente necessário que a marca conheça seus 

diversos públicos e dialogue com eles para assim entender suas necessidades 

 

 4.3 Papel da comunicação e relações públicas 

 

Diante de tal contexto citado anteriormente devemos salientar as 

especialidades da profissão de relações públicas, que quando exercida de forma 



74 

 

excelente, segue o modelo de duas vias. O modelo descrito por Grunig (2009) 

contraria o modelo ineficiente seguido por várias organizações onde a empresa 

apenas comunica, sem se interessar por feedbacks de seus públicos ou se 

interessar em estabelecer diálogo. A aplicação do modelo simétrico de duas mãos 

permite que a empresa dialogue com seus públicos de interesse e o entenda, 

permitindo negociar pontos divergentes que são importantes para ambos, formando 

assim um modelo colaborativo. Salientamos que este se difere do modelo 

assimétrico de duas vias, onde a organização utiliza o feedback de seu público para 

modificar comportamentos conforme sua necessidade,  

 

O modelo assimétrico de duas mãos é egoísta, pois mostra que a 
organização acredita que só ela tem razão (os públicos estão errados) e 
que qualquer mudança necessária para a resolução de um conflito deve 
partir dos públicos e não vice-versa. O modelo funciona razoavelmente bem 
quando há pouco conflito com os públicos e estes podem se beneficiar ao 
modificarem seu comportamento. Por exemplo, há benefícios trazidos pela 
campanha sobre doenças vasculares ou AIDS a que um público objetivo 
esteja resistindo (GRUNIG, 2001, p.87) 

 

Devemos ainda lembrar sobre o critério de responsabilidade pública, segundo 

Grunig (2011) que diz que a empresa é responsável por qualquer ato perante seus 

públicos, assumindo, portanto, as consequências. A cervejaria Itaipava uma vez que 

de forma notável não dialoga com os diversos públicos para entender como sua 

marca é enxergada, pode ter sérios problemas de crise de imagem. Por mais que o 

buzz5 gerado pelos vídeos cercados de questões polêmicas ajude a gerar 

visibilidade para a marca, em determinado momento a publicidade negativa pode 

gerar mais prejuízos do que benefícios.  

Um dos pontos que é necessário frisar na aplicação das relações públicas 

excelentes é que há a necessidade de ter diversidade de profissionais no setor, e 

com liberdade de fala. E tal apontamento se estende aos outros setores da 

comunicação conforme já dito. Ao pegar a ficha técnica6 de uma das peças da 

marca Itaipava, podemos ver que apesar de ter mulheres envolvidas no processo, os 

setores criativos são comandados por homens, demonstrando uma possível questão 

estrutural.  

 

                                                 
5
 Jargão utilizado no marketing para mensagem que se espalha rapidamente 

6
 Ficha técnica da peça “sair do mar”, disponível em: http://propmark.com.br/anunciantes/itaipava-lanca-mais-

um-filme-de-verao 
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Outro ponto percebido diante do estudo é a necessidade de levantar 

novamente a discussão sobre o papel do relações-públicas e da necessidade de 

disseminação de suas funções. Durante a auditoria de opinião foram levantados 

aspectos do escopo do relações-públicas, como a imagem institucional e o 

reposicionamento de marca, mas ao questionar o poder das relações públicas na 

orientação de questões relativas ao setor de marketing e agências, houve 

insegurança em delinear com exatidão o papel do profissional/setor no processo.  

Deve se salientar a diversidade de funções em que o relações-públicas pode 

encaixar-se, por exemplo, no papel de compliance, que pode auxiliar a empresa no 

cumprimento de políticas internas, evitando problemas internos e externos. A função 

serve para moderar e fazer com que as regras e políticas da empresa sejam 

devidamente cumpridas. Portanto uma vez que a marca Itaipava resolva, por 

exemplo, implantar novas políticas com relação à equidade de gênero, o compliance 

pode auxiliar que tudo corra de acordo em questões estruturais e gerais. 

Deve-se lembrar de que Marketing e relações públicas são áreas 

diferenciadas e com funções distintas, pois relações-públicas comunicam-se com 

públicos e profissionais de marketing comunicam-se com mercados (Grunig, 2011, p. 

34). Porém, há diversos benefícios no trabalho colaborativo das duas funções, 

inclusive no que diz respeito à prevenção de crises. Segundo Silva (2009, p. 382) 

“as relações públicas trabalham com questões que podem ter impacto direto na 

venda de produtos ou serviços”. Em alguns casos enxerga-se a função do relações-

públicas em degraus, seja acima ou abaixo na escala dos outros pontos da 

comunicação, quando na verdade o sucesso de resoluções está no trabalho 

convergente de todos os setores, 

 

Não restam dúvidas de que as duas funções devem ser tratadas como 
convergentes, primeiro porque se baseiam no atendimento de necessidades 
dos indivíduos e da sociedade e, principalmente, porque de ambas se 
espera uma contribuição efetiva para que a satisfação dessas necessidades 
se reflita nos resultados da empresa. O marketing se volta precisamente 
para o consumidor, e as relações públicas, para os diversos públicos e as 
instituições. (SILVA, 2009, p. 366)  

 

Uma vez que todos os papéis dos profissionais estão claramente 

desempenhados no processo e há o entendimento de que ambos os setores 

precisam dialogar, os processos correm de forma mais sadia e, portanto, mais ética, 
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Para essa interação com os públicos, não basta construir adequadamente a 
estratégia de abordagem, a mensagem em si, e que existam os canais para 
transmiti-la. O sucesso virá com as empresas que buscam um entendimento 
com seus públicos, medindo o entendimento e a aceitação de suas atitudes 
passo a passo. (SILVA, 2009, p.372) 

 

Portanto consideramos que para as organizações agirem de forma correta na 

comunicação integrada com relação a política de equidade de gênero é necessária a 

implantação de departamentos de comunicação com maior diversidade, é 

necessária a implantação de um modelo de relações públicas que lhe permita ouvir 

o feedback de seus públicos e negociar pontos divergentes quando não for possível 

a aceitação do que lhe é posto, e um departamento de comunicação onde os 

setores internos dialoguem entre si com a finalidade de acordar interesses éticos, de 

responsabilidade pública e interesses financeiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar dos progressos existentes no que diz respeito à representação 

feminina e equidade de gênero na comunicação, é necessário maior atenção e 

maior preparo para que consigamos resultados realmente satisfatórios nas 

propagandas de cerveja. 

Conforme hipótese levantada no início do projeto, as marcas que propagam 

conteúdo machista, não reconhecem a mulher como stakeholder, consumidora ou 

pessoa influente no processo de decisão de compra do produto. E, ao desconsiderar 

estas personas, reduzem a presença do público feminino no momento da criação de 

suas peças. Como óbvia consequência, a própria mulher não se reconhece como 

consumidora incluída pela marca, e a organização assim perde status perante esta 

possível consumidora, uma vez que, um dos pilares da experiência de venda bem 

sucedida, é a experiência do consumidor com a marca fornecedora. 

No processo de criação dos materiais de comunicação mercadológica da 

marca, não há o critério de respeito e equidade de gênero, o que reforça o 

estereótipo machista nas peças de toda a campanha. Apesar de haver mulheres na 

equipe de comunicação tanto da agência, quanto do cliente, conforme ficha técnica, 

na chefia do projeto estão homens que acabam por tornar a “Verão” uma campanha 

para outros homens, tornando isto uma conversa linear que não engloba outros 

gêneros. 

A partir disso, as marcas perdem em imagem corporativa, e têm diminuída 

sua reputação diante desta parcela do público. E, com isso, abrem espaço para seus 

concorrentes que, no mínimo, não se relacionam com seus públicos projetando 

imagens machistas, possam conquistar market share, confiança dos seus 

consumidores e resguardar sua imagem. Um bom exemplo disso é a marca 

Heineken, que apesar de alguns erros pontuais em determinadas campanhas, 

contorna os mesmos a partir da reação do público e acaba por ser exemplo de 

marca que não propaga comunicação machista.  

Há a possibilidade de explorar novos conceitos e situações que façam com 

que as cervejarias inovem, fazendo com que estes se identifiquem com a marca, ou 

pelo menos não mantenham uma imagem negativa da mesma. Assim a mesma 

poderá atingir maiores metas e traçar novos padrões. Pois, apesar de 
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considerarmos que o público feminino escolhe suas cervejas por sabor, ele deixa de 

escolhê-las por questões de ofensa.  

Caso a cervejaria Petrópolis, detentora da marca Itaipava, opte por continuar 

trilhando este caminho encontrado em suas peças no ano de 2015, há grande 

possibilidade de crise de imagem. Inclusive hoje já há um nicho de mercado, ainda 

novo, mas bem delineado, gerado por crises relacionadas com questões de 

machismo e mídia. São as empresas especializadas que prestam consultoria para 

questões relativas à representação feminina na mídia, como a Plano Feminino1 e a 

Think Eva2. São empresas compostas somente por mulheres. Assim como a agência 

Heads3, que é a primeira da América Latina a assinar os princípios de 

empoderamento feminino da ONU. O que nos faz perceber que incorporar a 

diversidade (de gênero, etnia, etc.) pode ampliar os horizontes da organização em 

suas soluções de comunicação, trazendo inovação. 

Conforme o princípio de responsabilidade pública de Grunig (2009) uma 

organização é responsável por seu posicionamento e suas decisões perante seu 

público. A aplicabilidade de um estudo de caso onde foi possível enxergar a falta de 

diálogo entre público e empresa, trouxe mais clareza da importância do trabalho de 

pesquisa de campo para conhecimento de stakeholders, e da necessidade das 

organizações terem departamentos de comunicação e prestadores de serviço que 

compartilhem ideias e valores. Isso auxiliou a entender a aplicação prática da 

atividade de relações públicas em todo o seu processo e da importância de sua 

função enquanto mediador de interesses sociais e principalmente a necessidade do 

relações-públicas estar atualizado não só em relação à sua área e no mercado em 

que se insere, mas em outras tendências que possam influenciar seu dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Veja em: http://planofeminino.com.br/plano-de-menina/ 

2
 Disponível em: http://www.thinkeva.com.br/ 

3
 Ver em: http://www.heads.com.br/ 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ENTREVISTA COMPLETA: ALFA 

1 – Qual sua visão sobre a representação da mulher na publicidade e na 

propaganda hoje? 

R: Cada dia mais esse papel vem mudando. A gente vê algumas marcas ainda 

utilizando papel meio pejorativo para as mulheres. Mas a cada dia isso vem 

mudando por não ser mais algo que o público aceita. O público cada vez mais está 

aceitando menos a imagem da mulher como objeto. Tem muito a ver com o 

desenvolvimento da internet, pois fica mais fácil dividir opiniões e reportar opiniões 

para a marca. 

 

2 – Você acredita que as marcas deveriam ter mais atenção aos conceitos, 

ideias e mensagens que suas campanhas publicitárias passam aos 

consumidores? 

R: Sim, acho que vai muito de encontro com a primeira questão. Pois pensando que 

o publico já não aceita tanto a mensagem, as marcas não vão mais ver tantos 

resultados como havia antes. Não adianta você falar de forma que seu público não 

quer ouvir. 

 

3 – A quem você credita a maior parcela de responsabilidade sobre a 

concepção das campanhas publicitárias: a empresa contratante, a agência de 

publicidade ou o comportamento do consumidor?  

R: Pra mim, a maior parcela de responsabilidade é muito da empresa. Pois a 

empresa tem o desafio de encontrar a agência que conte a historia que eles querem, 

e entender o que o consumidor quer. A empresa é a parte mais importante do 

processo. Eles deveriam aceitar a mudança, colocar o publico em primeiro lugar, e 

achar uma agência que seja parceira nesse sentido. As agências por mais que 

sejam responsáveis, precisam trabalhar em cima de um briefing. A agência é super 
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importante pra ajudar a decidir, mas é a empresa que decide o que vai ou não pro 

ar. 

 

4 – Segundo pesquisa da agência Sophia Mind sobre mulheres e o consumo 

de cerveja, 60% das mulheres entrevistadas acham que “as propagandas 

deveriam ser diferentes para agradar as mulheres” e 43% afirmam que a 

publicidade desrespeita o público feminino. Há algo que você acha que deva 

ser mudado nas propagandas de cerveja atuais? 

R: Sim, eu acho que tem marcas ainda que não se adequaram nesse novo 

momento. Mas também acho que tem marcas que já aprenderam como faz. (Cita a 

campanha da Skol do “Deixei o não em casa”, e a mudança de comunicação 

perante a insatisfação do público). Este ano estão com posicionamento totalmente 

diferente, com parceria com a parada gay e demonstrando aceitação da diversidade. 

Ao olhar o público que tem interesse em cerveja no facebook (segundo audience 

insights1), a mulher é mais de 50% do target2. Pensando que elas tem o interesse, e 

já são metade do público, não tem como a marca não pensar nesse target. 

 

5 –  Você acha que os comerciais de cerveja que utilizam mulheres de forma 

sensual em poucos trajes, trazem problemas para as marcas das cervejarias? 

Existe alguma propaganda ou marca que mais chamou sua atenção e por qual 

motivo?  

R: Traz sim problemas. As marcas estavam acostumadas a falar desta forma porque 

era “engraçada” e “divertida” de falar. E o público aceitava isso bem. E a marca 

comunicava isso de forma diferente.. Hoje com o digital eu tenho maior facilidade de 

expressar minha opinião para a marca. Temos meios de reportar o que não 

gostamos. Se a marca continuar se expressando dessa forma, ela terá cada vez 

mais problemas. Eu me lembro da Itaipava por causa da campanha de Verão. 

Tivemos muito problema com ela no facebook por causa das políticas. O Facebook 

                                                           
1
 Audience Insights é uma ferramenta de métricas da rede social Facebook, onde é possível conhecer uma série 

de detalhes sobre o público usuário da rede, inclusive filtrar por interesses. 
2
 Expressão utilizada para “público-alvo” 
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não aceita excesso de nudez (ex: mulheres de biquíni) em posts patrocinados. O 

“robô” das políticas do facebook automaticamente reporta e bloqueia quando detecta 

problemas.  

 

6 - Qual sua opinião a respeito da estratégia de comunicação, marketing e de 

publicidade da marca Itaipava? 

R: A Itaipava é de uma empresa familiar e que é muito estabelecida no Brasil. E por 

ser familiar você percebe que eles têm muita dificuldade de mudar um pouco a 

comunicação. Por mais que eles trabalhem com agências, é difícil mudar. É uma 

estratégia de comunicação antiga. (exemplifica que se estivessem veiculando isso a 

dez anos atrás não teriam tantos problemas).  

 

7 – Há um dado do CONAR indicando que só no ano de 2015 este órgão 

registrou mais de 125 denúncias contra o case Verão da marca Itaipava. A que 

o(a) senhor(a) credita esse aumento? O sistema de autorregulamentação 

publicitária consegue ler com clareza tais situações?  

R: A comunicação malfeita. Essa estratégia de usar a mulher como objeto. Erraram 

a comunicação e o público (sugere comparação com outras campanhas de cerveja - 

cita a Heineken e o patrocínio da Champions League e os cases da final da 

Champions 2015 e 2016). Eu acho que o CONAR consegue ler mais ou menos. 

Porque querendo ou não ele depende de registro de denúncias. Ele precisa que as 

pessoas denunciem por vontade própria. O problema é que você vê muita briga 

entre concorrentes no CONAR. Registros falsos de denuncias de concorrentes, e 

afins. O CONAR tende a ajudar mas tem muitos problemas entre as companhias 

que tendem a se prejudicar entre si. 

 

8 - O senhor(a) acredita que a atividade de relações públicas poderia orientar o 

marketing das empresas e agências de publicidade a serem mais responsáveis 

ao definir e escolher suas mensagens publicitárias? 
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R: Acho que sim, pois o papel do RP é meio que gerenciar crises. Então acho que 

ele pode trazer um histórico e comparar concorrentes. Mas não é só um papel dele. 

O time de marketing e das agências precisa estar preparado pois querendo ou não 

eles deveriam ser os experts no target, sendo mais importantes no processo. 

 

9 – O senhor(a) acredita que orientar a propaganda e a publicidade das 

empresas a serem mais éticas ou responsáveis com relação a percepção do 

consumidor torna a publicidade mais chata, sisuda? 

R: Não, eu discordo completamente. Porque acho que você não precisa ser 

pejorativo, humor em cima de um gênero, uma raça, uma escolha sexual pra ser 

divertido. Vemos marcas achando caminhos de se posicionar e ser legal sem ser 

pejorativo com grupos. A gente caminha para um momento de consumo em que 

todos querem ser tratados igualmente. Não deveria existir isso de “a empresa é 

ecochata” ou “a empresa parou de ser legal porque não tem uma mulher gostosa”. 

Não só a comunicação, mas a empresa precisa ser mais ética. Quando a empresa 

dá suporte aos seus funcionários, isso vai transparecer para a comunicação. Eu 

acredito e alguns artigos falam que quando na empresa tem diversidade esses 

trabalhos são bem mais feitos, a performance é melhor, e acredito que isso 

influencia na comunicação. Quando a gente trabalha assim, a comunicação tende a 

ser mais respeitosa e não mais chata. 

Outro ponto são as agências. Principalmente em departamento de criação, há 

minoria de mulheres. A falta de um grupo diversificado faz com que talvez alguns 

problemas não sejam enxergados. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COMPLETA: BETA 

 

1 - Qual sua visão sobre a representação da mulher publicidade e na 

propaganda hoje? 

R: Eu acho que ela é muito deficitária porque a grande maioria da imagem da mulher 

que é passada no Brasil, está o tempo todo ferindo tratados internacionais que são 

assinados e ratificados pelo Brasil. Quando um país assina e ratifica um tratado 

internacional de direitos humanos, ele passa a ter força de emenda constitucional, 

então a validade de lei desse tratado é maior do que qualquer protocolo do CONAR, 

de qualquer município, ele vale mais do que o que está escrito no código civil, por 

exemplo. Ele só não pode invadir a soberania nacional. Quando estamos falando da 

mulher, e nós temos três tratados que o Brasil é signatário. A comissão por 

eliminação das ações de discriminação e violência contra a mulher, a convenção 

Belém do Pará, e a declaração de Pequim. A comissão por eliminação das ações de 

discriminação e violência contra a mulher tem um comitê de monitoramento que de 

tempos em tempos diz aos países o que está faltando fazer ou não. As 

recomendações desta para o Brasil nos últimos anos tem sido muito claras que o 

país precisa voltar todos os seus esforços para mudar o estereótipo da mulher na 

sociedade para alcançar uma equidade masculina. E quando eles dizem mudar o 

estereótipo, eles dizem na publicidade, política, acessos aos direitos. A convenção 

Belém do Pará diz que toda a forma de discriminação ou humilhação, ou toda ação 

que cause uma humilhação, uma vergonha, uma diminuição da mulher em razão do 

gênero, é violência. Então a gente pode concluir daí, que toda publicidade que usa a 

mulher de uma forma estereotipada, está cometendo uma violência. Então, eu 

entendo que a publicidade hoje fere tratados internacionais de direitos humanos. E 

mais ainda: acho que as agências deveriam ser denunciadas na ONU, na OEA, pelo 

descumprimento destes tratados. Eu iria muito além de denunciar só no CONAR, 

porque as resoluções dele devem estar submetidas as resoluções dos tratados 

internacionais, e não podem ir de forma contrária. Nós temos no Brasil uma agência 

de publicidade que fica em Curitiba, a Heads, que é a primeira agência da américa 

latina que assinou os princípios de empoderamento feminino da ONU Mulheres. 

Então todos os trabalhos que eles fazem estão ligados aos princípios de gênero. 

Todos os clientes passam por treinamentos e conferências. Então quando você vê 

marcas de cerveja estereotipando usando o corpo da mulher, e contribuindo para 
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uma cultura de estupro, o que eu vejo aí são crimes feitos. 

 

2 - O senhor(a) acredita que as marcas deveriam ter mais atenção aos 

conceitos, ideias e mensagens que suas campanhas publicitárias passam aos 

consumidores? 

R: Eu acredito que elas deveriam cumprir a legislação do país onde elas estão. E se 

elas fizessem isso corretamente estariam respeitando os consumidores. Elas 

desrespeitam o código de defesa do consumidor, desrespeitam os tratados 

internacionais, desrespeitam a equidade que está prevista na constituição federal. 

Acho que se elas já cumprissem a lei e se tivessem um órgão regulatório que fosse 

correto em regular e fiscalizar, elas não fariam isso que elas fazem. 

 

3 - A quem o(a) senhor(a) credita é a maior parcela de responsabilidade sobre 

a concepção das campanhas publicitárias: a empresa contratante, a agência 

de publicidade ou o comportamento do consumidor? 

R: Eu acho que são as três coisas juntas, uma não existe sobre a outra. Jung fala da 

existência e da grande força que tem o inconsciente coletivo. Então se a gente tem 

esse inconsciente coletivo com tudo aquilo que está na natureza, que o ser humano 

quer colocar mas muitas vezes ele não coloca e está subentendido, as outras 

questões do país vão responder isso. A gente tem um país hoje extremamente 

conservador politicamente, mais conservador do que a época da ditadura. A gente 

tem uma ditadura acontecendo sem esse nome, mas assim ela responde ao que... 

ao grande desejo da população. Então assim, nós temos a população que quer isso, 

que acha que esse é o certo, nos temos as empresas que querem vender, e temos 

as agências que fazem pesquisas direcionadas para aquele público maior e acabam 

vendendo. É uma questão multifatorial.  

   

4 - Segundo pesquisa da agência Sophia Mind sobre mulheres e o consumo de 

cerveja, 60% das mulheres entrevistadas acham que “as propagandas 

deveriam ser diferentes para agradar as mulheres” e 43% afirmam que a 

publicidade desrespeita o público feminino. Há algo que você acha que deve 

ser mudado nas propagandas de cerveja atuais? 

R: Tudo. Ela não é voltada para o público feminino e sim para uma cultura do 

estupro. Vamos embebedar uma mulher para estupra-la. Vamos usar o corpo da 
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mulher pra vender cerveja. Desce redondo porque o corpo da mulher é curvilíneo. 

Tem a outra lá, de chamar o nome da mulher pra servir... “lá vem Verão, lá vem 

Verão”. E aí depois o pessoal não consegue entender quando sai uma pesquisa da 

secretaria de segurança pública, você vê que das mulheres que denunciaram, cinco 

mulheres sendo estupradas por hora. E estupram por que? Porque acham que a 

mulher está disponibilizada... claro, a TV mostra isso! Marca de cerveja contribui pra 

isso.  

  

5 - Você acha que os comerciais de cerveja que utilizam mulheres de forma 

sensual em poucos trajes trazem problemas para as marcas das cervejarias? 

Existe alguma propaganda ou marca que chamou mais sua atenção e por qual 

motivo? 

R: Elas não trazem problemas porque as mulheres não denunciam, mas deveriam 

trazer problemas porque todas elas acabam infringindo a lei. E aí eu acho que por si 

só isso é um grande problema. E assim... propaganda que me chamou atenção? Eu 

vejo muito pouco TV. Mas eu vi propaganda de jornal e de revista. Aquela no 

carnaval da Skol (deixei o não em casa) e a da Verão. Acho que todas elas 

cometem crime. 

 

6 - Qual sua opinião a respeito da estratégia de comunicação, marketing e de 

publicidade da marca Itaipava? 

R: Péssima, desrespeitosa com a mulher, não tem a maior noção do que são os 

tratados internacionais e do que é a equidade, e acho que eles deveriam responder 

juridicamente por violar esses tratados e a constituição. 

 

7 - Há um dado do CONAR indicando que só no ano de 2015 este órgão 

registrou mais de 125 denúncias contra o case Verão da marca Itaipava. A que 

o(a) senhor(a) credita esse aumento? O sistema de autorregulamentação 

publicitária consegue ler com clareza tais situações?  

R: Olha, eu acho que a sociedade começa a se mobilizar e a entender as violações 

que existem. Então acho que a mobilização feminista, a organização que hoje nos 

temos nas redes sociais de entender o que está errado, das pessoas perceberem 

que ofende e não se sentirem bem, e exigirem uma mudança nesse sentido. Eu 

acho que isso leva as pessoas a denunciarem. Eles (o CONAR) acham que isso é 
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falta de bom senso, falta de bom humor, radicalismo, e não conseguem entender 

que isso é uma violação da lei. Talvez falte também a quem está denunciando um 

preparo nesse sentido de deixar claramente demonstrada qual é a violação que está 

acontecendo.  

8 - O senhor(a) acredita que a atividade de relações públicas poderia orientar o 

marketing das empresas e agências de publicidade a serem mais responsáveis 

ao definir e escolher suas mensagens publicitárias? 

R: Depende do escopo que o profissional tiver. Se tiver uma formação no escopo 

dos tratados internacionais e das questões de gênero da forma correta como deveria 

ser, sim, vide o exemplo da Heads.  

 

9 - O senhor(a) acredita que orientar a propaganda e a publicidade das 

empresas a serem mais éticas ou responsáveis com relação a percepção do 

consumidor torna a publicidade mais chata, sisuda? 

R: Não, vide algumas empresas que mudaram as suas formas de se comunicar (cita 

como exemplo Renner, O Boticário, Natura, Avon, etc.), falando da diversidade. E 

ficou super divertido sabe? Não acho que uma coisa está atrelada a outra. Não acho 

que ética e cumprimento da legislação está atrelado a mal humor na publicidade. E 

acho que a marca vende mais quando você se sente representado por ela. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COMPLETA: GAMA 

 

1 - Qual sua visão sobre a representação da mulher publicidade e na 

propaganda hoje? 

R: Eu acho que mudou um pouco de uns cinco anos pra cá. Mudou um pouco 

daquela representação clássica da dona de casa, ou aquela mulher meio parecida 

com um homem (no caso de grandes executivas). Eu acho que mudou um 

pouquinho a propaganda sim, mas o grande volume de propagandas continua 

retratando a mulher daquela forma meio anos 50, eu acho. Ai, a mãe que quer fazer 

as coisas todas bonitinhas pra filha e pro marido, a mãe cozinhando, a mulher 

fazendo limpeza, etc. Isso continua e com certeza não representa todos os papeis 

da mulher hoje. E uma coisa que eu acho engraçado é que as vezes algumas 

propagandas tentam representar uma mulher multitarefa super esperta tentando 

fugir daquele estereótipo, quando na verdade caem em outro que também não 

representa tudo o que a mulher é. Fica uma coisa meio bobinha, infantilizada. Mas 

de maneira geral ainda acho que a representação da mulher na propaganda hoje é 

bem deficiente e muitas vezes quando alguém tenta fazer algo diferente acaba 

errando, salvo exceções.  

  

2 - O senhor(a) acredita que as marcas deveriam ter mais atenção aos 

conceitos, ideias e mensagens que suas campanhas publicitárias passam aos 

consumidores? 

R: Com certeza. Às vezes eu acho até que as próprias marcas e as próprias 

agências estão tão envolvidas nesses padrões, que eles não sabem o que é legal. 

Pra eles também se libertarem. Digo isso pelo meu trabalho em revista. Trabalhei 

em revista feminina como editora e também como freelancer e até hoje eu faço 

matérias para alguns sites e era isso. Eu lembro que quando comecei, fazíamos 

matérias de beleza, de como ter um cabelo liso, de como ser magra, e etc., achando 

que aquilo era super legal, que era aquilo que as mulheres queriam saber. E eu 

acho que de um tempo pra cá mudou muita coisa, não sei te dizer se as revistas 

acompanharam, acho que não muito. Mas eu acho que eles têm sim que ter mais 

atenção e tomar cuidado para não errar. Como falei anteriormente, às vezes eles 

acham que entenderam determinado conceito, tentam fazer uma coisa moderna, 

querendo agradar e acabam não conseguindo. 
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3 - A quem o(a) senhor(a) credita é a maior parcela de responsabilidade sobre 

a concepção das campanhas publicitárias: a empresa contratante, a agência 

de publicidade ou o comportamento do consumidor? 

R: Eu acho que os três. No entanto, eu acho que a única coisa que pode mudar essa 

concepção das campanhas publicitárias é o comportamento do consumidor. É não 

comprar, é boicotar mesmo, e botar a boca no trombone como muita gente tem feito. 

É “denunciar”, expor a marca ou a empresa na internet e tem essas pessoas que 

vem com esses textões na internet que na verdade são bacanas, porque mudam 

nosso conceito, fazem a gente pensar... Então acho que a responsabilidade é de 

todo mundo na verdade, não só das empresas e das agências, mas a partir do 

comportamento do consumidor, as empresas e as agências verem que não estão 

agradando. Mas a responsabilidade é dos três. 

 

 

4 - Segundo pesquisa da agência Sophia Mind sobre mulheres e o consumo de 

cerveja, 60% das mulheres entrevistadas acham que “as propagandas 

deveriam ser diferentes para agradar as mulheres” e 43% afirmam que a 

publicidade desrespeita o público feminino. Há algo que você acha que deve 

ser mudado nas propagandas de cerveja atuais? 

R: Em geral, outro dia mesmo tava passando aquela propaganda da Itaipava, 

daquela moça que se chama Verão. Eu não entendo aquela propaganda. Pra mim 

ela não faz sentido algum. Não me chama a atenção. Pra mim ela é direcionada pra 

um tipo de público muito específico, que também é um tipo específico de homem, 

porque também acho que não é mais todo homem que só quer saber desse tipo de 

mulher (pelo menos é o que eu acredito) então eu acho sim que as propagandas 

deveriam ser diferentes para agradar também as mulheres. Acho que as 

propagandas caem muito naquela coisa verão, a mulher gostosa e o garanhão. E 

tem tanta coisa para colocar num universo com cerveja, que acho que acaba 

limitando e sim afastando o público. Sobre desrespeitar o público feminino, acho 

complicado afirmar. No meu ponto de vista, sim porque só querem fazer aquela 

coisa da mulher gostosa e etc., mas pensando por outro lado, acho que tem 

mulheres que não se sentem desrespeitadas por aquilo, porque elas se espelham 

naquele tipo de mulher, e querem ser como elas. E a gente também tem que 
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respeitar e entender que não é só a nossa visão que conta. Pessoalmente eu me 

sinto sim constrangida de assistir propagandas de cerveja que tem esse viés 

machista. Mas eu sei que tem mulheres que gostam e que acham bonito, e que 

querem ser iguais, então eu respeito. 

 

5 - Você acha que os comerciais de cerveja que utilizam mulheres de forma 

sensual, em poucos trajes trazem problemas para as marcas das cervejarias? 

Existe alguma propaganda ou marca que chamou mais sua atenção e por qual 

motivo? 

R: Eu lembro dessa Verão e propagandas mais antigas, é uma coisa histórica já. Eu 

cresci nos anos 80/90 onde muita propaganda era assim e a gente não sabia que 

não era legal, era assim e pronto. E a gente achava que era normal. Eu não sei se 

traz problema exatamente, porque se elas continuam fazendo, não sei se traz 

problema ou se traz resultado. O que talvez traga seja um distanciamento do público 

feminino. Mas mesmo assim acho que mulher toma cerveja mesmo e mesmo as 

propagandas não falando diretamente com elas (pelo menos não do jeito que as 

mulheres que se sentem ofendidas desejam). Talvez se as mulheres começarem a 

trazer mais o tema para as redes sociais, reclamar mais, mas não sei de nenhuma 

polêmica recente relativa a isso. 

 

6 - Qual sua opinião a respeito da estratégia de comunicação, marketing e de 

publicidade da marca Itaipava? 

R: Eu acho que não só da Itaipava, mas no geral ainda tem muito essa coisa de 

bater na tecla da praia, do verão, da mulher gostosa, do homem sarado. E eu acho 

isso meio bobo porque como eu te falei, tem tantos outros contextos que podem 

fazer parte de uma propaganda de cerveja. Ninguém toma só cerveja na praia, 

ninguém toma só cerveja no verão, tem gente que toma cerveja o ano inteiro. E acho 

que falta explorar outros cenários, ideias, histórias. Parece algo datado, antigo. Acho 

que poderiam inovar um pouco mais no contexto geral. 

 

7 - Há um dado do CONAR indicando que só no ano de 2015 este órgão 

registrou mais de 125 denúncias contra o case Verão da marca Itaipava. A que 

o(a) senhor(a) credita esse aumento? O sistema de autorregulamentação 

publicitária consegue ler com clareza tais situações?  



94 
 

R: Eu não saberia te dizer, essa resposta eu não sei te dar. Porque eu não sei que 

tipo de denúncias são essas. 

 

8 - O senhor(a) acredita que a atividade de relações públicas poderia orientar o 

marketing das empresas e agências de publicidade a serem mais responsáveis 

ao definir e escolher suas mensagens publicitárias? 

R: Eu acredito que sim, mas precisamos refletir sobre como seria isso. Porque se 

esse RP estiver dentro de uma cervejaria, talvez ele não consiga passar isso pras 

agências e pro marketing. Acho que é bem complicado. O jornalista também pode 

ajudar a mudar isso, mas dificilmente alguém falará mal de alguma propaganda, pois 

aquele cara pode se tornar seu anunciante, e a não ser que esteja dando algum 

burburinho, aí as empresas podem repercutir (ou não). Mas eu acho que mais do 

que uma orientação, precisa renovar esse significado. Precisa ter mais mulheres nas 

agências e em posições de comando, porque não adianta ter a mulher lá que vai 

tentar fazer alguma coisa, e chega o chefe dela e diz que não, e isso é uma coisa 

que acontece demais. É um caminho longo, mas acho que todo mundo, qualquer 

profissão que possa abrir os olhos é ótimo e dá pra ajudar. 

 

9 - O senhor(a) acredita que orientar a propaganda e a publicidade das 

empresas a serem mais éticas ou responsáveis com relação a percepção do 

consumidor torna a publicidade mais chata, sisuda? 

R: De jeito nenhum. Eu acho que é o papel do publicitário e das pessoas que 

mexem com as atividades criativas justamente isso. Como fazer uma propaganda 

legal, que não ofenda ninguém, de uma maneira ética e responsável, e ao mesmo 

tempo de uma maneira divertida ou emocionante, que não precisa ser chata e nem 

sisuda. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que nem aquela coisa 

que era dita do “ecochato”, isso não existe mais assim. Ou aquela pessoa super 

politicamente correta. Hoje em dia já não existe mais isso porque as pessoas estão 

entendendo que no meio disso tudo tem que ter um pouquinho de bom humor e 

respeito acima de tudo. Então do que adianta ter uma propaganda super divertida e 

engraçadinha, com uma “linguagem jovem” mas que tá ofendendo um grupo de 

pessoas, que as vezes é um grupo bem grande (por exemplo as mulheres). Então 

não acho que deixa mais chata nem sisuda não, pelo contrário. Se for bem feita, 
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pode ter resultados surpreendentes, retirar essa coisa do clichê, levar para um lado 

diferente e ser muito legal. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COMPLETA: DELTA 

 

1 - Qual sua visão sobre a representação da mulher publicidade e na 

propaganda hoje? 

São representações que correspondem aos valores e modelos do patriarcado, numa 

sociedade eminentemente machista, que reproduzem papéis sociais às mulheres e 

aos homens, bem como posições sociais, gostos, desejos, imaginário, obrigações. 

Muitas vezes, essas mesmas representações aprisionam a mulher ao âmbito da 

família (propaganda de produtos de limpeza, de comidas, por ex.), como cuidadoras 

de lares, como se a elas coubessem somente esse espaço e tais responsabilidades; 

também são aprisionadas, muitas vezes, como mulher-objeto a serviço do prazer 

dos homens (propaganda de cervejas, por ex.). Essas representações, como dito 

acima, vão ao encontro de uma estrutura social e histórica calcada no protagonismo 

dos homens nas esferas pública e privada, alimentando, portanto, o machismo e a 

estrutura do patriarcado. 

Todavia, temos também que considerar que há um movimento na propaganda que 

já vem tomando cuidado com essa questão, elaborando campanhas nas quais 

centraliza a figura da mulher na esfera pública, não apenas na esfera privada, com 

liberdade, poder de decisão sobre o seu corpo e sobre a sua própria vida 

(propaganda de produtos de beleza, roupas, ou mesmo de carros, por ex.,), ainda 

que mulheres também estereotipadas (magras, brancas, de cabelos alongados, 

vestidas à executiva, etc.), desconsiderando as diversidades entre as mulheres. 

Ainda assim, uma rápida passada de olhos em propagandas veiculadas em meios 

diversificados, sobretudo na TV, vê-se o predomínio de representações simbólicas 

sobre as mulheres que correspondentes a uma sociedade machista.  

 

 

2 - O senhor(a) acredita que as marcas deveriam ter mais atenção aos 

conceitos, ideias e mensagens que suas campanhas publicitárias passam aos 

consumidores? 

Acredito que as marcas têm total responsabilidade sobre o que veiculam, pois são 

um dos vetores institucionais que alimenta e retroalimenta os modelos, valores e 

representações entre as sociedades e sobre elas. As empresas devem se atentar à 

sua responsabilidade pública, visto que atuam na esfera pública, lidando, por 
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exemplo, com a saúde mental dos consumidores, funcionários, bem como com a 

sobrevivência dos recursos naturais, etc. Diante disso, é essa responsabilidade 

pública o alicerce que faz com que os seus discursos e ações respeitem todo o 

ecossistema no qual e com o qual interagem, entendendo o ecossistema como 

natural e humano. 

 

3 - A quem o(a) senhor(a) credita é a maior parcela de responsabilidade sobre 

a concepção das campanhas publicitárias: a empresa contratante, a agência 

de publicidade ou o comportamento do consumidor? 

A concepção das campanhas publicitárias é de responsabilidade das agências de 

publicidade, mas a aceitação do seu teor é de responsabilidade da empresa 

contratante, que paga e concorda com o que lhe está sendo exposto. São três 

agentes importantes nesse ciclo: a empresa contratante, as agências, a sociedade, 

mas vejo que a reprodução de representações sobre um tema é validada ou não 

pelos que encomendam, aceitam, pagam pela veiculação da propaganda.  

Nesse ciclo, é claro que os publicitários procuram causar a identificação entre a 

marca e os valores e desejos sociais, criando as campanhas com base nesse 

substrato simbólico aceito em sociedade. Mas isso não os exime de 

responsabilidade, como profissionais que devem prezar pela ética, pela justiça social 

e pela dignidade das pessoas, sobretudo em função da notoriedade e do alcance 

dos seus trabalhos nas mentes e comportamentos humanos. Trata-se, também aqui, 

da sua responsabilidade pública!  

De outro ponto de vista, é claro que os consumidores, também responsáveis nesse 

ciclo, estranham propagandas que não estejam em sintonia com esse substrato já 

naturalmente conhecido por eles. As marcas vivem de consumidores, que são 

sujeitos desejantes, históricos. Os consumidores, então, também têm 

responsabilidade pelo aceite ou não de certas ideias e modelos propagados em 

campanhas publicitárias, mas é injusto justificar todo esse ciclo tendo como 

argumento apenas ou especialmente a responsabilidade deste público. Há 

instituições governamentais, empresariais, educacionais, midiáticas, religiosas, que 

cotidianamente, nos discursos interpessoais, grupais, massivos, criam, recriam, 

retroalimentam concepções sobre o que é certo ou errado, bem e mal, sobre o que é 

ser isso ou aquilo (homem ou mulher, por ex.). As narrativas legitimadas por esses 

vetores chegam muito facilmente à vida de qualquer sujeito, de diversas formas. 
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Desconsiderar as estruturas de poder e as responsabilidades institucionais nas 

configurações sociais é temerário, inaceitável. Basta vermos como, historicamente, 

as sociedades vão se constituindo e se transformando, tendo como pilares as 

instituições.   

Por fim, retomando o que mencionei no primeiro parágrafo desta questão, é preciso 

entender que os empresários, pelo poder que lhes cabe, atuam como um ponto 

irradiador muito representativo neste ciclo de montagem e propagação de 

representações, por suas marcas. Na tentativa do reconhecimento e do máximo 

lucro, muitas vezes não chamam para si a responsabilidade na alteração desse ciclo 

(que pode ser bem vicioso); ao contrário, permitem, pagam, endossam campanhas 

com conteúdo estereotipado e preconceituoso, reproduzindo certos valores.  

 

4 - Segundo pesquisa da agência Sophia Mind sobre mulheres e o consumo de 

cerveja, 60% das mulheres entrevistadas acham que “as propagandas 

deveriam ser diferentes para agradar as mulheres” e 43% afirmam que a 

publicidade desrespeita o público feminino. Há algo que você acha que deve 

ser mudado nas propagandas de cerveja atuais? 

A representação sobre as mulheres deve ser mudada nesse tipo de propaganda, 

pois reduzem e legitimam a concepção de mulheres a um único polo: o da mulher 

fisicamente atraente, considerada “gostosa” (como a cerveja) entre os homens 

heterossexuais. Trabalha-se com a imagem da mulher como corpo a ser consumido, 

como se ela existisse, naquela ocasião, para o prazer do homem heterossexual e 

em função dele. As próprias mulheres, que também são consumidoras de cerveja, 

em poucas propagandas aparecem também bebendo, conversando; é comum que 

elas passem diante dos olhos dos homens, ou melhor, que seu corpo lhes seja 

evidenciado. Também não há diversidade entre as mulheres (étnica, profissional, 

física, etc.). São representações que devem ser alteradas, posto que podem ir ao 

encontro de estruturas machistas e violentas que subjugam as mulheres. 

 

 

5 - Você acha que os comerciais de cerveja que utilizam mulheres de forma 

sensual em poucos trajes trazem problemas para as marcas das cervejarias? 

Existe alguma propaganda ou marca que chamou mais sua atenção e por qual 

motivo? 
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Não acredito exatamente que esse tipo de propaganda traga problemas substanciais 

às cervejarias, a não ser que o apelo discursivo dessas propagandas fira, de modo 

ainda mais evidente e argumentado, a dignidade das mulheres. Como disse, há uma 

estrutura social machista, também legitimada por instituições, que protege e 

endossa esse tipo de representação estereotipada. Num país tropical, quente, como 

o Brasil, as representações em torno do lazer, do prazer, do homem heterossexual, 

do encontro entre amigos, do bar, das mulheres com corpos “volumosos” e 

“esculpidos” (para e/ou em torno dos homens) têm sido ingredientes muito bem 

aceitos socialmente, tais como o são as representações em torno dos papeis de 

homens e mulheres. 

Obviamente, há esforços, sobretudo de grupos e movimentos sociais, que ganham 

força na manifestação contrária a esse tipo de exposição em torno das mulheres, 

ganhando visibilidade em mídias alternativas, online, na justiça, etc., que podem 

depor contra as marcas. 

Essa relação da propaganda de cervejas e mulheres aparece imageticamente em 

minha mente pela personagem “Verão”, da Itaipava. A “Verão” apresenta os 

atributos já explicitados aqui, sobretudo, quanto ao corpo.  

 

 

6 - Qual sua opinião a respeito da estratégia de comunicação, marketing e de 

publicidade da marca Itaipava? 

Coincidentemente, a pergunta anterior me remeteu justamente a essa marca de 

cerveja, que mistura e legitima as representações em torno dos homens felizes, 

joviais, fortes, brancos e bronzeados, entre amigos, dispostos a sentir o prazer da 

cerveja e da mulher-corpo, que pode ser atraída pela bebida ou, neste caso, vir junto 

com ela. A “Verão” serve o prazer (da cerveja e da mulher-corpo). O que ocorre 

também, e que ainda não foi dito aqui, é que há uma predominância de propagandas 

desse tipo, uma hegemonia, uniformidade, tornando-se apelativo. Ao se beber 

cerveja, automaticamente desejamos o prazer não apenas da companhia, mas do 

acesso ao corpo “trabalhado” das mulheres? Homens que bebem cerveja, entre 

homens, se reduzem apenas a essa imagem falocêntrica e sexual? As mulheres, na 

sua diversidade, não bebem cerveja, a não ser quando também estão à procura ou 

ao dispor dos homens? 
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Quanto às estratégias de comunicação e marketing adotadas pela marca, não as 

conheço, porque não as acompanho. Apenas a propaganda me vem à mente, de 

forma emblemática.    

 

 

7 - Há um dado do CONAR indicando que só no ano de 2015 este órgão 

registrou mais de 125 denúncias contra o case Verão da marca Itaipava. A que 

o(a) senhor(a) credita esse aumento? O sistema de autorregulamentação 

publicitária consegue ler com clareza tais situações?  

Como já dito, há grupos organizados, inclusive de consumidores, que vêm 

“fiscalizando” esse tipo de exposição pública. Em uma sociedade que tenta 

consolidar a democracia, com mais possibilidades de manifestações sociais, de 

espaços e meios de questionamento, de organizações coletivas diversificadas, com 

novas configurações familiares, com recusa de imposições de modelos únicos, com 

aumento de níveis educacionais, com melhora na credibilidade das instituições 

públicas, com acesso mais alargado à modernidade e a outros estilos de vida, é 

comum que a hegemonia nas representações seja confrontada. Pesa a favor de 

toda essa movimentação a existência das redes sociais que se articulam na internet, 

com rapidez, maior raio de atuação e de exposição de suas manifestações. Ainda 

assim, sabe-se que numa estrutura social falocêntrica e machista, essas vozes que 

questionam e combatem tais representações em torno das mulheres ainda se 

demonstram frágeis, em processo de fortalecimento e expansão, frente a uma sólida 

e histórica estrutura opressora. 

A autorregulamentação publicitária atua como uma instância de difícil exercício, 

posto que, de um lado, enfrente as pressões vindas de indivíduos e grupos sociais, 

de outro lado, os interesses de publicitários e suas agências e dos empresários 

contratantes, ávidos em ganhar dinheiro por meio da legitimação de valores e 

representações muitas vezes conservadoras. De tantas propagandas que são 

pacificamente veiculadas e que portam em seu cerne discursivo representações 

historicamente enviesadas e opressoras, creio que se faz muito pouco no sentido de 

controlar esses poderes e responsabilidades.   
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8 - O senhor(a) acredita que a atividade de relações públicas poderia orientar o 

marketing das empresas e agências de publicidade a serem mais responsáveis 

ao definir e escolher suas mensagens publicitárias? 

Sem dúvida, já que os profissionais das Relações Públicas trabalham com as 

responsabilidades públicas das organizações, com as condutas e comportamentos 

institucionais que, inevitavelmente, geram impactos na vida de diferentes 

grupos/públicos. Esses profissionais, ao mediarem as relações e os interesses das 

organizações e dos públicos, devem ser capazes de orientar o posicionamento 

institucional, inclusive, quanto a suas propagandas, tendo como pano de fundo a 

ética e a superação de conflitos. Obviamente, num sistema capitalista voraz, é difícil 

a empresa que assume condutas responsáveis nos seus processos, produtos, 

propagandas, em alguns segmentos um pouco mais do que em outros. A questão da 

responsabilidade e do compromisso institucional naquilo que produz e no que faz 

circular em sociedade deve constituir um dos pilares das organizações, para que de 

fato os profissionais de RP, pela comunicação, consigam uma atuação mais 

responsável, ética e com liberdade para alterar processos. 

    

 

9 - O senhor(a) acredita que orientar a propaganda e a publicidade das 

empresas a serem mais éticas ou responsáveis com relação a percepção do 

consumidor torna a publicidade mais chata, sisuda? 

Quando o “chato” e o “sisudo” supostamente têm a ver com a deslegitimação da 

opressão por meio de representações, considero absolutamente urgente e salutar a 

orientação e o questionamento. O argumento de que a publicidade pode ficar mais 

“chata” é defendido por aqueles que, provavelmente, nos seus cotidianos, não veem 

problema em estigmatizar, tratar com preconceito e inferioridade certos sujeitos e 

grupos. A ideia, para eles, é conservar o que está posto, não questionar e não atuar 

incisivamente na sua desconstrução, ao bem da sociedade. Pouco se importam se 

essas representações também podem alimentar, junto às que são disseminadas por 

outros vetores, a violência em sociedade, de diferentes maneiras. São levianos!  

Para mim, trata-se de argumento conservador, egoísta, de pessoas pouco 

envolvidas com a luta histórica e coletiva quanto a qualquer forma de opressão. 

Talvez nem consigam enxergá-la!  E a história é farta em casos rotineiros de 

opressão social, de escravidão, espoliação de direitos, de marginalização e 
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exclusão, de violência derivada dessas imposições representacionais que vêm de 

diferentes lados, inclusive dos meios de comunicação e da propaganda, que 

alimentam o cotidiano e também grandes guerras.  

  

 

 

  



103 
 

APÊNDICE E – ENTREVISTA COMPLETA: ZETA 

 

1 - Qual sua visão sobre a representação da mulher publicidade e na 

propaganda hoje? 

São representações que correspondem aos valores e modelos do patriarcado, numa 

sociedade eminentemente machista, que reproduzem papéis sociais às mulheres e 

aos homens, bem como posições sociais, gostos, desejos, imaginário, obrigações. 

Muitas vezes, essas mesmas representações aprisionam a mulher ao âmbito da 

família (propaganda de produtos de limpeza, de comidas, por ex.), como cuidadoras 

de lares, como se a elas coubessem somente esse espaço e tais responsabilidades; 

também são aprisionadas, muitas vezes, como mulher-objeto a serviço do prazer 

dos homens (propaganda de cervejas, por ex.). Essas representações, como dito 

acima, vão ao encontro de uma estrutura social e histórica calcada no protagonismo 

dos homens nas esferas pública e privada, alimentando, portanto, o machismo e a 

estrutura do patriarcado. 

Todavia, temos também que considerar que há um movimento na propaganda que 

já vem tomando cuidado com essa questão, elaborando campanhas nas quais 

centraliza a figura da mulher na esfera pública, não apenas na esfera privada, com 

liberdade, poder de decisão sobre o seu corpo e sobre a sua própria vida 

(propaganda de produtos de beleza, roupas, ou mesmo de carros, por ex.,), ainda 

que mulheres também estereotipadas (magras, brancas, de cabelos alongados, 

vestidas à executiva, etc.), desconsiderando as diversidades entre as mulheres. 

Ainda assim, uma rápida passada de olhos em propagandas veiculadas em meios 

diversificados, sobretudo na TV, vê-se o predomínio de representações simbólicas 

sobre as mulheres que correspondentes a uma sociedade machista.  

 

 

2 - O senhor(a) acredita que as marcas deveriam ter mais atenção aos 

conceitos, ideias e mensagens que suas campanhas publicitárias passam aos 

consumidores? 

Acredito que as marcas têm total responsabilidade sobre o que veiculam, pois são 

um dos vetores institucionais que alimenta e retroalimenta os modelos, valores e 

representações entre as sociedades e sobre elas. As empresas devem se atentar à 

sua responsabilidade pública, visto que atuam na esfera pública, lidando, por 
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exemplo, com a saúde mental dos consumidores, funcionários, bem como com a 

sobrevivência dos recursos naturais, etc. Diante disso, é essa responsabilidade 

pública o alicerce que faz com que os seus discursos e ações respeitem todo o 

ecossistema no qual e com o qual interagem, entendendo o ecossistema como 

natural e humano. 

 

3 - A quem o(a) senhor(a) credita é a maior parcela de responsabilidade sobre 

a concepção das campanhas publicitárias: a empresa contratante, a agência 

de publicidade ou o comportamento do consumidor? 

A concepção das campanhas publicitárias é de responsabilidade das agências de 

publicidade, mas a aceitação do seu teor é de responsabilidade da empresa 

contratante, que paga e concorda com o que lhe está sendo exposto. São três 

agentes importantes nesse ciclo: a empresa contratante, as agências, a sociedade, 

mas vejo que a reprodução de representações sobre um tema é validada ou não 

pelos que encomendam, aceitam, pagam pela veiculação da propaganda.  

Nesse ciclo, é claro que os publicitários procuram causar a identificação entre a 

marca e os valores e desejos sociais, criando as campanhas com base nesse 

substrato simbólico aceito em sociedade. Mas isso não os exime de 

responsabilidade, como profissionais que devem prezar pela ética, pela justiça social 

e pela dignidade das pessoas, sobretudo em função da notoriedade e do alcance 

dos seus trabalhos nas mentes e comportamentos humanos. Trata-se, também aqui, 

da sua responsabilidade pública!  

De outro ponto de vista, é claro que os consumidores, também responsáveis nesse 

ciclo, estranham propagandas que não estejam em sintonia com esse substrato já 

naturalmente conhecido por eles. As marcas vivem de consumidores, que são 

sujeitos desejantes, históricos. Os consumidores, então, também têm 

responsabilidade pelo aceite ou não de certas ideias e modelos propagados em 

campanhas publicitárias, mas é injusto justificar todo esse ciclo tendo como 

argumento apenas ou especialmente a responsabilidade deste público. Há 

instituições governamentais, empresariais, educacionais, midiáticas, religiosas, que 

cotidianamente, nos discursos interpessoais, grupais, massivos, criam, recriam, 

retroalimentam concepções sobre o que é certo ou errado, bem e mal, sobre o que é 

ser isso ou aquilo (homem ou mulher, por ex.). As narrativas legitimadas por esses 

vetores chegam muito facilmente à vida de qualquer sujeito, de diversas formas. 
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Desconsiderar as estruturas de poder e as responsabilidades institucionais nas 

configurações sociais é temerário, inaceitável. Basta vermos como, historicamente, 

as sociedades vão se constituindo e se transformando, tendo como pilares as 

instituições.   

Por fim, retomando o que mencionei no primeiro parágrafo desta questão, é preciso 

entender que os empresários, pelo poder que lhes cabe, atuam como um ponto 

irradiador muito representativo neste ciclo de montagem e propagação de 

representações, por suas marcas. Na tentativa do reconhecimento e do máximo 

lucro, muitas vezes não chamam para si a responsabilidade na alteração desse ciclo 

(que pode ser bem vicioso); ao contrário, permitem, pagam, endossam campanhas 

com conteúdo estereotipado e preconceituoso, reproduzindo certos valores.  

 

4 - Segundo pesquisa da agência Sophia Mind sobre mulheres e o consumo de 

cerveja, 60% das mulheres entrevistadas acham que “as propagandas 

deveriam ser diferentes para agradar as mulheres” e 43% afirmam que a 

publicidade desrespeita o público feminino. Há algo que você acha que deve 

ser mudado nas propagandas de cerveja atuais? 

A representação sobre as mulheres deve ser mudada nesse tipo de propaganda, 

pois reduzem e legitimam a concepção de mulheres a um único polo: o da mulher 

fisicamente atraente, considerada “gostosa” (como a cerveja) entre os homens 

heterossexuais. Trabalha-se com a imagem da mulher como corpo a ser consumido, 

como se ela existisse, naquela ocasião, para o prazer do homem heterossexual e 

em função dele. As próprias mulheres, que também são consumidoras de cerveja, 

em poucas propagandas aparecem também bebendo, conversando; é comum que 

elas passem diante dos olhos dos homens, ou melhor, que seu corpo lhes seja 

evidenciado. Também não há diversidade entre as mulheres (étnica, profissional, 

física, etc.). São representações que devem ser alteradas, posto que podem ir ao 

encontro de estruturas machistas e violentas que subjugam as mulheres. 

5 - Você acha que os comerciais de cerveja que utilizam mulheres de forma 

sensual em poucos trajes trazem problemas para as marcas das cervejarias? 

Existe alguma propaganda ou marca que chamou mais sua atenção e por qual 

motivo? 

Não acredito exatamente que esse tipo de propaganda traga problemas substanciais 

às cervejarias, a não ser que o apelo discursivo dessas propagandas fira, de modo 
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ainda mais evidente e argumentado, a dignidade das mulheres. Como disse, há uma 

estrutura social machista, também legitimada por instituições, que protege e 

endossa esse tipo de representação estereotipada. Num país tropical, quente, como 

o Brasil, as representações em torno do lazer, do prazer, do homem heterossexual, 

do encontro entre amigos, do bar, das mulheres com corpos “volumosos” e 

“esculpidos” (para e/ou em torno dos homens) têm sido ingredientes muito bem 

aceitos socialmente, tais como o são as representações em torno dos papeis de 

homens e mulheres. 

Obviamente, há esforços, sobretudo de grupos e movimentos sociais, que ganham 

força na manifestação contrária a esse tipo de exposição em torno das mulheres, 

ganhando visibilidade em mídias alternativas, online, na justiça, etc., que podem 

depor contra as marcas. 

Essa relação da propaganda de cervejas e mulheres aparece imageticamente em 

minha mente pela personagem “Verão”, da Itaipava. A “Verão” apresenta os 

atributos já explicitados aqui, sobretudo, quanto ao corpo.  

 

 

6 - Qual sua opinião a respeito da estratégia de comunicação, marketing e de 

publicidade da marca Itaipava? 

Coincidentemente, a pergunta anterior me remeteu justamente a essa marca de 

cerveja, que mistura e legitima as representações em torno dos homens felizes, 

joviais, fortes, brancos e bronzeados, entre amigos, dispostos a sentir o prazer da 

cerveja e da mulher-corpo, que pode ser atraída pela bebida ou, neste caso, vir junto 

com ela. A “Verão” serve o prazer (da cerveja e da mulher-corpo). O que ocorre 

também, e que ainda não foi dito aqui, é que há uma predominância de propagandas 

desse tipo, uma hegemonia, uniformidade, tornando-se apelativo. Ao se beber 

cerveja, automaticamente desejamos o prazer não apenas da companhia, mas do 

acesso ao corpo “trabalhado” das mulheres? Homens que bebem cerveja, entre 

homens, se reduzem apenas a essa imagem falocêntrica e sexual? As mulheres, na 

sua diversidade, não bebem cerveja, a não ser quando também estão à procura ou 

ao dispor dos homens? 

Quanto às estratégias de comunicação e marketing adotadas pela marca, não as 

conheço, porque não as acompanho. Apenas a propaganda me vem à mente, de 

forma emblemática.    
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7 - Há um dado do CONAR indicando que só no ano de 2015 este órgão 

registrou mais de 125 denúncias contra o case Verão da marca Itaipava. A que 

o(a) senhor(a) credita esse aumento? O sistema de autorregulamentação 

publicitária consegue ler com clareza tais situações?  

Como já dito, há grupos organizados, inclusive de consumidores, que vêm 

“fiscalizando” esse tipo de exposição pública. Em uma sociedade que tenta 

consolidar a democracia, com mais possibilidades de manifestações sociais, de 

espaços e meios de questionamento, de organizações coletivas diversificadas, com 

novas configurações familiares, com recusa de imposições de modelos únicos, com 

aumento de níveis educacionais, com melhora na credibilidade das instituições 

públicas, com acesso mais alargado à modernidade e a outros estilos de vida, é 

comum que a hegemonia nas representações seja confrontada. Pesa a favor de 

toda essa movimentação a existência das redes sociais que se articulam na internet, 

com rapidez, maior raio de atuação e de exposição de suas manifestações. Ainda 

assim, sabe-se que numa estrutura social falocêntrica e machista, essas vozes que 

questionam e combatem tais representações em torno das mulheres ainda se 

demonstram frágeis, em processo de fortalecimento e expansão, frente a uma sólida 

e histórica estrutura opressora. 

A autorregulamentação publicitária atua como uma instância de difícil exercício, 

posto que, de um lado, enfrente as pressões vindas de indivíduos e grupos sociais, 

de outro lado, os interesses de publicitários e suas agências e dos empresários 

contratantes, ávidos em ganhar dinheiro por meio da legitimação de valores e 

representações muitas vezes conservadoras. De tantas propagandas que são 

pacificamente veiculadas e que portam em seu cerne discursivo representações 

historicamente enviesadas e opressoras, creio que se faz muito pouco no sentido de 

controlar esses poderes e responsabilidades.   

    

 

8 - O senhor(a) acredita que a atividade de relações públicas poderia orientar o 

marketing das empresas e agências de publicidade a serem mais responsáveis 

ao definir e escolher suas mensagens publicitárias? 
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Sem dúvida, já que os profissionais das Relações Públicas trabalham com as 

responsabilidades públicas das organizações, com as condutas e comportamentos 

institucionais que, inevitavelmente, geram impactos na vida de diferentes 

grupos/públicos. Esses profissionais, ao mediarem as relações e os interesses das 

organizações e dos públicos, devem ser capazes de orientar o posicionamento 

institucional, inclusive, quanto a suas propagandas, tendo como pano de fundo a 

ética e a superação de conflitos. Obviamente, num sistema capitalista voraz, é difícil 

a empresa que assume condutas responsáveis nos seus processos, produtos, 

propagandas, em alguns segmentos um pouco mais do que em outros. A questão da 

responsabilidade e do compromisso institucional naquilo que produz e no que faz 

circular em sociedade deve constituir um dos pilares das organizações, para que de 

fato os profissionais de RP, pela comunicação, consigam uma atuação mais 

responsável, ética e com liberdade para alterar processos. 

    

 

9 - O senhor(a) acredita que orientar a propaganda e a publicidade das 

empresas a serem mais éticas ou responsáveis com relação a percepção do 

consumidor torna a publicidade mais chata, sisuda? 

Quando o “chato” e o “sisudo” supostamente têm a ver com a deslegitimação da 

opressão por meio de representações, considero absolutamente urgente e salutar a 

orientação e o questionamento. O argumento de que a publicidade pode ficar mais 

“chata” é defendido por aqueles que, provavelmente, nos seus cotidianos, não veem 

problema em estigmatizar, tratar com preconceito e inferioridade certos sujeitos e 

grupos. A ideia, para eles, é conservar o que está posto, não questionar e não atuar 

incisivamente na sua desconstrução, ao bem da sociedade. Pouco se importam se 

essas representações também podem alimentar, junto às que são disseminadas por 

outros vetores, a violência em sociedade, de diferentes maneiras. São levianos!  

Para mim, trata-se de argumento conservador, egoísta, de pessoas pouco 

envolvidas com a luta histórica e coletiva quanto a qualquer forma de opressão. 

Talvez nem consigam enxergá-la!  E a história é farta em casos rotineiros de 

opressão social, de escravidão, espoliação de direitos, de marginalização e 

exclusão, de violência derivada dessas imposições representacionais que vêm de 

diferentes lados, inclusive dos meios de comunicação e da propaganda, que 

alimentam o cotidiano e também grandes guerras.  
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APÊNDICE F -  ENTREVISTA COMPLETA: CAPA 

 

1 - Qual sua visão sobre a representação da mulher publicidade e na 

propaganda hoje? 

R: Eu prefiro não falar geral na publicidade e na propaganda pois existem casos e 

casos. Então na maioria das propagandas que a gente vê, principalmente na 

televisão aberta é uma imagem muito retrógrada, mas existem coisas muito boas 

também sendo feitas então, não dá pra generalizar. 

 

2 - O senhor(a) acredita que as marcas deveriam ter mais atenção aos 

conceitos, ideias e mensagens que suas campanhas publicitárias passam aos 

consumidores? 

R: Sim, no entanto a campanha publicitária não é feita pra conscientizar as pessoas 

e sim pra vender produtos, serviços e marcas. Mas eu acho que em vários 

momentos eles pecam. Porque assim, não precisa educar o consumidor pra outras 

coisas que não a publicidade, mas você também não deve incentivar o contrário, 

deseducar. Eu dou o exemplo de: a Volkswagen fez um comercial que era sobre um 

sensor pra estacionar. Então a pessoa ia lá, fazia a balisa, só que lá dentro tinha 

figa, pé de coelho, trevo de quatro folhas, que era pra mostrar que a pessoa contava 

com a sorte pra fazer a balisa. Aí ela conseguia fazer a balisa, mas quando ela 

acabava, caía um gato preto no capô. Eles estavam fazendo uma piada com as 

crendices, sorte, azar e etc. Aconteceu que essa campanha foi pro ar e começou 

nas redes sociais o alvoroço de grupos que defendem os animais, principalmente 

gatos, falando que era um absurdo a marca colocar um gato preto, porque existem 

estatísticas que falam que o gato preto é o que mais apanha, que as pessoas 

matam, por causa da superstição. A Volkswagen e a Almap (agência responsável 

pelo comercial) resolveram retirar o comercial do ar antes mesmo de qualquer 

intervenção do CONAR. Foi uma atitude de precaução da Volkswagen, mas no meu 

entendimento não é uma propaganda ou comercial de TV que que faz as pessoas 

judiarem ou matarem gatos. Isso é um problema, são pessoas que não tem respeito, 

equilíbrio emocional, etc. É um problema muito mais de x’educação do que da 

propaganda. Ninguém vai bater num gato porque viu num comercial. Entende a 
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diferença? Agora eu também acho que deva incentivar a práticas que não são 

éticas.  

 

3 - A quem o(a) senhor(a) credita é a maior parcela de responsabilidade sobre 

a concepção das campanhas publicitárias: a empresa contratante, a agência 

de publicidade ou o comportamento do consumidor? 

R: Tanto a agência quanto o departamento de marketing quando trabalha 

corretamente, vai atrás do público alvo para descobrir quais são os valores, quais 

são as necessidades, as motivações, e a partir disso constrói uma campanha. Mas 

nem sempre é isso que é feito. Então as vezes, uma campanha é feita por uma 

agência e alterada pelo cliente. Às vezes o anunciante (cliente) já vem com uma 

ideia pré-concebida do que ele quer e a agência executa. Então isso varia muito de 

relação cliente-agência, do profissionalismo desses dois... porque assim, 

comunicação todo mundo acha que sabe. Então as vezes o cliente nem é da área 

de comunicação, mas ele cisma com aquilo. 

 

4 - Segundo pesquisa da agência Sophia Mind sobre mulheres e o consumo de 

cerveja, 60% das mulheres entrevistadas acham que “as propagandas 

deveriam ser diferentes para agradar as mulheres” e 43% afirmam que a 

publicidade desrespeita o público feminino. Há algo que você acha que deve 

ser mudado nas propagandas de cerveja atuais? 

R: Basicamente tudo. Porque as propagandas que são feitas hoje das cervejas de 

volume (cita como exemplo Brahma, Skol, Itaipava, Nova Schin...) são as mesmas 

propagandas, os mesmos comerciais, mesmas campanhas dos anos 80, quando o 

mundo tinha outra mentalidade. Cerveja quem bebe é homem, e homem gosta de 

bunda na tv. É aquele negócio de chacrete, sabe? Os comerciais dessas cervejas 

são assim. Se você pegar uma Budweiser e uma Heineken, já é outra linha. Se você 

pegar também cervejarias artesanais, nenhuma apela pra sexualidade, pras 

mulheres seminuas. Então eu realmente acho que deveria ser repensado. Mas 

também tendo que isso reflete uma cultura do público consumidor. O consumidor 

ainda é bastante machista em sua maioria.  Não é função da publicidade mudar isso 

a não ser que seja uma campanha com esse intuito. Mas se é uma campanha para 

vender cerveja, não cabe educar o consumidor. Mas como eu já falei anteriormente 

não acho que deva incentivar a objetificação e tudo mais. 
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5 - Você acha que os comerciais de cerveja que utilizam mulheres de forma 

sensual em poucos trajes trazem problemas para as marcas das cervejarias? 

Existe alguma propaganda ou marca que chamou mais sua atenção e por qual 

motivo? 

R: Hoje a que mais chama a atenção acho que é a Itaipava por causa do Verão e 

tudo mais, e tem alguns filmes que chamaram mais a atenção negativamente. Eu 

acho que não traz problema pelo público não ter tanto esse entendimento. É uma 

parcela pequena do público que já tem esse pensamento mais solidificado de que 

aquilo é errado. Agora eu não acho que você mostrar a mulher em pouco traje e 

sensual seja uma coisa errada desde que tenha contexto. É que nesse caso é bunda 

de fora sem contexto nenhum. Não tem a ver com cerveja. Existem propagandas 

que aparecem tanto mulheres quanto homens seminus e que tem contexto. Tem 

uma propaganda que é muito legal, da Haagen Dazs com a cerveja Foster, acho. Já 

é antiga assim, talvez hoje tivesse algumas alterações. Mas, é assim: um casal 

namorando, eles estão prontos pra começar o sexo e a mulher está só de camiseta, 

e o cara sem camisa pelo que eu me lembre. E ela tá dando Haagen Dazs na boca 

dele e brincando com aquilo da comida, e acaba o sorvete. Aí ele sai pra pegar 

mais, e ela fica esperando. De repente ela ouve o barulho da latinha de cerveja. Ao 

invés dele pegar o sorvete, ele pegou uma cerveja. É engraçado, é uma piada, os 

dois estão sensuais e seminus, mas tem um contexto. Não é simplesmente uma 

garçonete com a bunda de fora e todos os caras mexendo com ela. Então é difícil 

você chegar e falar “não pode ter”, seria muito pudico. É só ter contexto. 

 

6 - Qual sua opinião a respeito da estratégia de comunicação, marketing e de 

publicidade da marca Itaipava? 

R: Antiquado, anos 80.  

 

7 - Há um dado do CONAR indicando que só no ano de 2015 este órgão 

registrou mais de 125 denúncias contra o case Verão da marca Itaipava. A que 

o(a) senhor(a) credita esse aumento? O sistema de autorregulamentação 

publicitária consegue ler com clareza tais situações? 

R: As pessoas estão mudando o pensamento, a cultura e descobrindo a informação. 

O CONAR já existe a um tempão, mas antigamente você enviava carta. Hoje em dia 
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você reclama em uma página de cadastro deles, então a pessoa que se sente 

agredida com aquilo vai lá e reclama e aí cabe ao CONAR fazer a avaliação e ver se 

procede ou não. O CONAR é formado por agências, veículos e anunciantes. Temos 

inúmeros casos de campanhas que foram notificadas e/ou retiradas do ar. Acho que 

ele é um excelente instrumento para filtrar propaganda e estar aprimorando ela 

também. Porque a partir do momento que não é uma autorregulamentação e passa 

a ser órgãos públicos regulamentando, ao meu ver, como é comunicação, fica muito 

perto de uma censura. Tanto eles podem acertar como errar, e de repente 

começamos a andar pra trás também. 

 

8 - O senhor(a) acredita que a atividade de relações públicas poderia orientar o 

marketing das empresas e agências de publicidade a serem mais responsáveis 

ao definir e escolher suas mensagens publicitárias? 

R: Eu acho que sim. Na verdade, eu vejo o marketing como uma coisa muito 

integrada entre relações públicas, publicidade, pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos. Eu acho que todo mundo trabalha junto e cada um tem o seu papel, 

então evidentemente que relações públicas também tem essa função dentro do 

marketing. 

 

9 - O senhor(a) acredita que orientar a propaganda e a publicidade das 

empresas a serem mais éticas ou responsáveis com relação a percepção do 

consumidor torna a publicidade mais chata, sisuda? 

R: Essa é uma grande discussão porque existe uma linha tênue do que é “eu não 

gosto” e do que realmente está errado. Por exemplo o negócio da Wolkswagen com 

o gato preto. Eu acho que isso é um absurdo, e se não pudermos fazer uma piada 

com um gato preto, estamos retroagindo, mas eu acho que dá pra ser ético e fazer a 

coisa certa sem ser chato.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Gráficos resultantes da pesquisa de opinião 

 

 

 

  

 

 

 

 

                        

 

 

 

Gráfico 1 – Faixa etária 
          Fonte: a autora 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 2 – Renda familiar 
            Fonte: a autora 
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   Gráfico 3 – Grau de escolaridade 
   Fonte: a autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Gráfico 4 – Estado Civil 

             Fonte: a autora 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gráfico 5 – Orientação sexual 
        Fonte: a autora 
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Gráfico 6 – Orientação religiosa 
Fonte: a autora 
 

   
     Gráfico 7 – Perfis de Consumo (Nielsen) 
     Fonte: a autora 
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    Gráfico 8 – Média de consumo de cerveja por semana 
    Fonte: a autora 
 
 

 
   Gráfico 9 – Critério de escolha da marca de cerveja 
   Fonte: a autora 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



117 

 

  
      Gráfico 10 – Os comerciais de cerveja e o agrado ao público 
      Fonte: a autora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

       Gráfico 11 – Deixar de consumir a cerveja por achar o comercial ofensivo 
       Fonte: a autora 
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         Gráfico 12 – Campanha publicitária de cerveja ofensiva 
         Fonte: a autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico 13 – Cerveja é bebida de homem 
             Fonte: a autora 
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          Gráfico 14 – Mulher no bar está dando brecha 
          Fonte: a autora 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 15 – Mulher que bebe fica “facinha” 
          Fonte: a autora 
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          Gráfico 16 – Beber cerveja não é feminino 
         Fonte: a autora 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Gráfico 17 – Homens gostam de mulheres que bebem cerveja 

          Fonte: a autora 
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Gráfico 18 – A publicidade de cerveja é feita para os homens 
           Fonte: a autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 19 – Perfis Nielsen das consumidoras de cerveja de Santos 
          Fonte: a autora 
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ANEXO B – Termos de Consentimento das Entrevistas 
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ANEXO C – Pesquisa “Consumo feminino de Cerveja” 
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