
Verão, calor, praia, mulheres 
maravilhosas de biquíni em ce-
nários paradisíacos. Para relaxar 
e curtir com mais intensidade a 
estação, uma cerveja bem gelada 
— mas com muita moderação e 
atenção redobrada às normas 
de auto-regulamentação. Essa 
foi a recomendação dos mais de 
50 conselheiros do Conar em 
circular (ler box) assinada pelo 
presidente Gilberto Leifert às 
agências para todos que aten-
dem as marcas de cerveja, em 
janeiro, pouco antes do início 
das ações de carnaval, maior 
pico de consumo no verão. Entre 
os principais pedidos, quase um 
desafio: “Apelos à sensualidade 
não constituirão o principal con-
teúdo da mensagem”.

Mais do que a preocupação 
em aborrecer o público que de-
saprova o uso excessivo desse 
recurso, o que realmente tem 
tirado o sono de publicitários e 
executivos dos departamentos 
de marketing das cervejas é 
a constante ameaça que vem 
do Congresso, com inúmeros 
projetos tentando cercear a 
propaganda  de bebidas de todos 
os teores alcoólicos com argu-

Abaixo o machismo!
Antes do carnaval, Conar pediu às agências moderação no tom das campanhas de verão
Robert Galbraith

Fabiana Anauate diz que marca dispensa celebridades
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Agências buscam novas abordagens
Apesar de a comunicação das cer-

vejas estar hoje bem mais moderada, 
o uso de alguns elementos clássicos 
ainda é bastante visto na maneira com 
que algumas das principais marcas têm 
se posicionado. Mesmo seguindo uma 
linha que não usa a figura feminina na 
comunicação de Brahma, o sócio e vice-
presidente de criação da Africa, Sérgio 
Gordilho, não concorda com os críticos 
do trinômio verão-praia-mulher. “Isso 
não é invenção brasileira, está em todos 

mentos muitas vezes mais subje-
tivos do que técnicos. Nesse sen-
tido, o recado do Conar é claro: 
não dar munição aos deputados 
que têm se dedicado a criar leis 
que limitem a publicidade. E o 
uso dos estereótipos que duran-
te décadas foram construídos 
pelas marcas, sempre regados 
com fartas doses de humor ma-
chista, são entendidos como a 
pior forma de exposição nesse 
delicado momento institucional 
que o segmento atravessa. 

Os cuidados recomendados 
pelo Conar já tem reflexo no po-
sicionamento das principais mar-
cas desde bem antes do carnaval. 
Coincidência ou não, a Antarctica 
não renovou seu contrato com a 
“Boa” Juliana Paes, que fazia pa-
pel da dona do bar desejada por 
todos os seus freqüentadores. 

Nos bastidores, a própria 
atriz teria dito a sites de celebri-
dades que “queria preservar sua 
imagem”. Ainda que Karina Bac-
chi a tenha substituído no papel 
de beldade da vez, foi o ator Sér-
gio Loroza o escalado para ser o 
porta-voz em toda comunicação 
da marca durante o carnaval, 
suavizando a conotação machis-

Fabiana Anauate, gerente de 
comunicação de Skol, afirma que 
a marca vem construindo uma 
sólida imagem entre o público 
sempre buscando inovação na 
linguagem da categoria, sem o 
uso de celebridades ou do tema 
mulher-objeto — ela não inte-
grava o marketing da marca na 
época de “Noiva”. “A irreverên-
cia pode ser um pouco mais api-
mentada, mas consideramos o 
tom machista errado, pois se tra-
ta de uma marca democrática”, 
diz Fabiana, citando um recente 
filme veiculado no carnaval mos-
trando mulheres se divertindo. 

Em uma das cenas, uma 
delas passa a mão em um ra-
paz. “A idéia é mostrar que 
homens e mulheres se divertem 
de maneira igual no carnaval. 
Discutimos muito para aprovar 
esse roteiro, que não faria sen-
tido em qualquer outra época 
do ano”, explica a executiva, 
ressaltando os cuidados reco-
mendados pelo Conar. A fase 
atual da comunicação tem o 
mote “Redondo é rir da vida”.

Procurada pela reportagem, 
a F\Nazca, agência da Skol, 
preferiu não se pronunciar.

 
Inversão

A inversão de papéis também 
fez parte de uma recente campa-
nha da marca Kaiser, desenvol-
vida pela Fischer América, com 
os homens sendo tratados como 
objetos pelas mulheres. Em um 
dos filmes, uma garota passa de 
carro e dá uma buzinada para um 
rapaz andando na rua: “Ê, lá em 
casa!” Em seguida, outras duas 
abordam rapazes no bar: “Vocês 

Zeca Pagodinho está no centro da comunicação da Brahma

ta do termo “Boa”, que agora se 
torna, mais do que nunca, a sigla 
para Bebedores Oficiais de An-
tarctica. Procuradas por Meio & 
Mensagem, nem a AlmapBBDO 
— que atende a marca —, nem a 
direção da Antarctica atenderam 
a reportagem.

Na leitura da concorrência, 
porém, a estratégia mais popular 
da fabricante deixa claro que a 
marca foi a escolhida pela Ambev 
para barrar a aproximação da 
Nova Schin na terceira posição 
do ranking nacional de vendas 

da Nielsen, isolando Skol e 
Brahma nas primeiras posições 
(ver tabela). 

A Skol, líder de vendas no 
Brasil há 11 anos, também aban-
donou comerciais de linha se-
xista, como o filme “Noiva”, 
veiculado em 2004, em que o 
noivo, perguntado se seria fiel 
à esposa, questiona se a esposa 
também seria “gostosa para 
sempre como a Skol”. No re-
mendo, ainda sobra para outro 
alvo da ira machista, a mãe da 
moça: “Ou vai ficar igual a ela?”. 

os países litorâneos. A propaganda muitas 
vezes é um retrato da cultura de uma socie-
dade”, afirma Gordilho. 

E no caso do carnaval, em função de as 
mulheres serem as maiores atrações, ele 
aponta bastante pertinência na linha. “É só 
conferir as principais revistas nas últimas 
semanas. São elas que mandam e não há 
quem decrete essa mudança. As campanhas 
mais sofisticadas não funcionam para todas 
as marcas”, opina.

Mesmo com a relativa segurança da 
fórmula clássica, o vice-presidente 
da Africa diz que não há impedi-
mento para se buscar um caminho 
alternativo e comunicar cada marca 
segundo seus atributos e o perfil de 
seu público. No caso de Brahma, 
o foco da comunicação está cen-
trado em Zeca Pagodinho, desde 
que o artista rompeu com a Nova 
Schin, em 2004, para assumir-se 
consumidor da marca, com vários 
motes criados desde então. No 
atual, batizado de “Brahmeiros”, 
Gordilho afirma que Zeca incorpora 
o consumidor modelo da marca: 
“Autêntico, batalhador, homem 
de família e que bebe Brahma por 
prazer. Além disso, ele é um grande 
símbolo brasileiro”. 

Nesse mesmo embalo, o gari 
Sorriso e o compositor Carlinhos 
Brown também tiveram seu espaço 
na comunicação de carnaval da 
marca por representar os mesmos 
valores. “Essa linha pode não colar 

com outras marcas, mas tem funcionado 
para a Brahma, mesmo sem usar mulheres”, 
explica Gordilho.

Mariana Cogswell, diretora geral de 
planejamento da Talent, tem outra visão 
acerca dos porquês da moderação no uso 
dos clichês. Ainda que elas representem 
apenas 30% do consumo de cerveja no 
Brasil, de acordo com um estudo da Femsa, 
Mariana diz que a comunicação machista já 
não encontra mais a mesma receptividade 
que tinha até a década passada. 

“Assim como o homem não é mais aque-
le barrigudo que fica no sofá bebendo, as 
mulheres passaram a assumir mais respon-
sabilidades com sua ascensão no mercado 
de trabalho” diz Mariana, lembrando que o 
IBGE já aponta as mulheres liderando um 

terço dos lares do País, considerando 
todas as classes sociais. Nesse cenário, 
diz ela, qualquer tipo de propaganda 
que enfoque demais a beleza feminina 
pode não apenas colocar o produto em 
segundo plano como criar uma angústia 
existencial tanto nos homens quanto nas 
mulheres. 

“Ainda que a intenção seja esquecer 
as lamúrias do dia-a-dia com cerveja e 
fantasias eróticas, essas peçam podem 
irritar as mulheres que se sentem inca-
pazes de competir com essas musas e 
também acuar os homens, intimidados 
com as mulheres impossíveis. É uma 
pressão da qual ninguém precisa”, diz 
Mariana. Essa preocupação, diz a dire-
tora da Talent, faz ainda mais sentido no 
planejamento da comunicação de marcas 
como a Bavária e a Xingu, posicionadas 
no segmento premium. “Procuramos 
conversar com um público amplo, co-
locando homens e mulheres no mesmo 
patamar”, afirma. 

Rodolfo Sampaio, diretor de criação 
da DM9DDB, diz que no caso da Bohe-
mia, atendida por sua agência, os clichês 
passam longe dos briefings e da diretriz 
criativa da marca. “Dá para ser bacana 
sem ser intelectualóide e ser popular 
sem apelar à baixaria”, afirma. No caso 
da Bohemia, a última campanha em TV 
usou o mote “O reconhecimento vem 
com o tempo”, uma referência à tradição 
da cerveja que existe desde o século 
19 em paralelo com profissionais que 
atingiram a excelência após décadas na 
profissão. “Isso porque se trata de uma 
marca voltada para um público mais co-
nhecedor de cerveja, não para o povão”, 
diz Sampaio. Por essa razão, uma boa 
parte da criação de anúncios é voltada 
para o meio revista.

Em filme da Kaiser, homens são tratados como 
objetos do desejo pelas mulheres
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A propaganda de cerveja na TV 
está mais moderada e os cuidados 
que cercam a repercussão de qual-
quer campanha estão sempre sen-
do monitorados por pesquisas de 
percepção. Mas, quando se chega 
ao PDV, em especial nos barzinhos 
e botecos freqüentados quase que 
absolutamente por homens, as 
boas intenções dos anunciantes 
não encontram mesa — ou melhor, 
espaço nas paredes onde ficam 
os pôsteres. A preferência dos 
donos de bar, que são soberanos 
em escolher as peças que querem 
exibir, é por material que deixe 
de cabelo em pé desde mulheres 
bem-sucedidas no mercado de 
trabalho até qualquer conselheiro 
do Conar. 

Esse é um fato reconhecido 
por praticamente todos os profis-
sionais de agências e anunciantes. 
“O PDV é uma ação completamen-
te tática. É preciso entender que 
se trata de um ambiente extre-
mamente machista e estar atento 
a esses códigos. Infelizmente, é 
um pedágio que todas as marcas 
têm que pagar”, admite Sérgio 
Gordilho, da Africa. “PDV sem mu-
lher não entra”, sintetiza Gláucio 
Binder, sócio-diretor da Binder/
FC+M, que atende Cintra.

Bares: a inabalável trincheira
Riccardo Morici, diretor de 

marketing da Femsa Cerveja Bra-
sil, diz que o resultado desse tipo 
de intransigência por parte dos 
proprietários dos bares e dos seus 
próprios consumidores é uma 
aridez criativa nas peças. “Nesses 
botecões de periferia, não tem 
jeito: os consumidores querem ver 
mulheres de biquíni. Me incomoda 
constatar que o resultado 
disso são cartazes pratica-
mente iguais. Qualquer coisa 
diferente disso é rejeitada”, 
lamenta o executivo. 

Marcel Sacco, da Schin-
cariol, admite a necessidade 
de a comunicação ser mais 
flexível no PDV, mas garan-
te preservar a imagem de 
Ivete Sangalo dos cartazes 
de gosto duvidoso. Já Ellen 
Roche, sem o mesmo talen-
to musical de Ivete, segue 
uma outra linha, com um 
pouco mais de exploração 
de seus atributos físicos. 
“Mas não fazemos TV com 
ela, que está apenas em car-
tazes sem nada apelativo”, 
garante. 

Para os pôsteres desti-
nados ao ponto-de-venda, 
Sacco admite que é preciso 

ter um pouco mais de flexibilidade 
em função da exigência de muitos 
donos de bares. “Eles não aceitam 
PDV sem mulher”, reconhece. No 
caso da Cintra, Binder conta que 
foram produzidas peças especiais 
com modelos bonitas, mas não tão 
conhecidas também para preser-
var Adriana Bombom.

Fabiana Anauate, gerente de 

comunicação da Skol, diz que a 
marca evita o tema mulher objeto 
também no PDV, mas sem radica-
lismo a ponto de excluir as mu-
lheres das peças ou colocar todo 
o foco nelas. “No verão faz todo 
sentido, todos gostam de olhar. 
O importante é que a proposta da 
marca esteja forte também nesse 
material”, diz ela, discordando que 

peças muito comportadas 
sejam rejeitadas: “Acho 
difícil que deixem de usar 
uma peça só por não ter 
mulher”. 

Em uma das peças de 
Skol, por exemplo, um car-
taz com seis mulheres diz 
“Encontramos uma forma 
de aumentar o volume de 
conversa no bar”, aludindo 
ao folclórico apetite delas 
por soltar o verbo. 

Gordilho, porém, faz um 
contraponto e diz que as 
peças mais bem-sucedidas 
nesses ambientes não são 
as vulgares. “Nem a devassa 
nem a cara de anjo vão bem. 
As peças têm que insinuar, 
fazer o cara sonhar. O olhar 
sedutor da modelo nesses 
cartazes é o que faz a dife-
rença”, conta o criativo. (RG)

O comunicado do Conar 
(Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitá-
ria), assinado pelo presidente 
Gilberto Leifert e com data 
de janeiro, informa que a ins-
tituição continua fiscalizando 
as propagandas de bebidas 
alcoólicas com atenção especial 
para garantir o cumprimento 
das regras estabelecidas nos 
Anexos A, P e T. 

O órgão fiscalizador lembra 
que os anúncios devem ter uma 
preocupação ética, tendo como 

principal objetivo a divulgação 
da marca e do produto apenas, 
sem realizar associações entre o 
consumo de álcool com condução 
de veículos, maturidade, coragem 
pessoal, êxito na vida ou qualquer 
outro poder de sedução. Diz o 
comunicado que o apelo à sexu-
alidade não pode ser explorado 
como o centro da mensagem, 
que também não deve ter a 
idéia de moderação menospre-
zada, já que as peças publicitárias 
não devem induzir ao consu-
mo irresponsável e exagerado.

Em comunicado,  
Conar reforça as regras

Donos de bar preferem as peças com beldades

não querem ir para um lugar 
mais tranqüilo? A gente promete 
que não faz nada que vocês não 
queiram”. A assinatura não deixa 
por menos: “É mais que gostosa. 
É Kaiser”. 

Riccardo Morici, diretor de 
marketing da Femsa Cerveja 
Brasil e conselheiro do Conar, 
diz que foram usados os mes-
mos elementos do estereótipo 
clássico. Nesse caso, a paródia 
foi uma solução para o risco de 
afastamento total da linguagem 
a que o público está acostumado. 
“A cerveja ainda é um produto 
essencialmente masculino, e a 
maior parte do público ainda 
é machista. Tentar fazer algo 
diferente nem sempre funciona 
na tarefa de conquistar corações 
e mentes e pode afastar o consu-
midor da marca. Os anunciantes 
tentam sempre, mas é difícil”, 
admite Morici, referindo-se em 
especial às marcas mais apre-
ciadas pelas classes B e C. No 
caso de Kaiser, ele conta, o tema 
rodeio foi uma saída viável para 
as campanhas direcionadas ao 
interior de São Paulo sem o uso 
dos elementos clássicos. Filmes 
como os dos anos 90, em que o 
ator Marcos Palmeira usava o 
rótulo da garrafa como controle 
remoto para tirar o biquíni de 
Pietra Ferrari, nem chegam mais 
às mesas de reunião para discutir 
aprovação, garante.

Mesmo assim, a disposição 
em adotar novas fórmulas é 
maior. Marcel Sacco, diretor de 
marketing do Grupo Schincariol, 
diz que além do maior rigor do 
Conar, uma boa parcela do pú-
blico já não aceita tão bem os 
clichês. Sacco conta que uma 
pesquisa encomendada pelo gru-
po no segundo semestre do ano 
passado, com 4 mil entrevistas 
em dez cidades, deixou isso claro 
para a empresa. 

Isso não quer dizer, segundo 
ele, que a cerveja tenha deixado 
de ser a bebida preferida do 
brasileiro no verão, nem que os 
homens tenham deixado de ir às 
praias curtir sol e ver mulheres 
bonitas, e tampouco que estas 
tenham deixado de lado a vai-
dade de serem admiradas, seja 
na ocasião que for. 

“O que mudou foi que nin-
guém agüenta mais a maneira 
vulgar de explorar os elementos 

que associam a cerveja ao verão”, 
explica Sacco. Nesse sentido, 
ele conclui que não faz sentido 
radicalizar e excluir mulheres 
bonitas, cenários paradisíacos 
ou carnavalescos da campanha. 
Por isso, Ivete Sangalo, Adriana 
Bombom e Ellen Roche continu-
am sendo as musas madrinhas 
da Nova Schin, Cintra e Glacial, 
respectivamente. 

Efeito Ivete
No caso da musa baiana, 

Sacco afirma que ela incorporou 
com perfeição o espírito do novo 
mote da marca desenvolvido a 
partir dos dados coletados com 
a campanha: “Pega leve”. Ele 
garante que não há exploração 
vulgar dos atributos físicos da 
cantora — item claramente 
destacado na circular do Conar 
—, sempre vestida de forma 
moderada e sem câmeras per-

correndo suas pernas, e que todo 
o foco está no alto astral, uma 
das marcas de sua personalida-
de. “O novo posicionamento da 
Nova Schin faz um convite para 
deixar os aborrecimentos do 
dia-a-dia e viver em alto astral. 
Ninguém melhor que a Ivete para 
passar essa mensagem”, defende 
Sacco. 

A marca carioca Cintra, ad-
quirida no ano passado, segue 
uma linha semelhante criada pela 
Binder FC +M, na qual o sambis-
ta Dudu Nobre prega “uma vida 
sem frescura”, tendo sua esposa 
Adriana Bombom como parceira 
na comunicação. “Damos a ela o 
mesmo tratamento que a Ivete, 
focando no mesmo astral que a 
diferencia”, garante o executivo 
da Schincariol.

No Nordeste, a marca Nobel 
(Schincariol), atendida pela W/, 
segue uma linha completamente 
oposta aos clichês da categoria 
com o mote “Uma geração de 
mestres cervejeiros”. São qua-
tro filmes veiculados apenas 
regionalmente mostrando jovens 
que consomem o produto e que 
têm opiniões modernas sobre 
assuntos polêmicos. 

Em uma das peças, 
um jovem de nome 
César questiona por-
que duas pessoas que 
não se amam perma-
necem casadas por 30 
anos. “Coragem para 
casar todos têm; e para 
descasar?”. Em outro 
filme, uma moça admite 
que transa no primeiro 
encontro e tem uma 
curiosa explicação para 
o caso de o rapaz não li-
gar no dia seguinte: “Eu 
é que dei o número er-

rado”. Todos levam a assinatura: 
“Palavra de mestre cervejeiro; 
não o que faz, mas o que toma 
a cerveja”.

Mas ser uma marca popular, 
porém, não significa necessaria-
mente recorrer aos estereótipos 
que marcaram a comunicação da 
categoria nas últimas décadas. 
É o que diz Marcelo Sant’Anna, 
sócio-fundador e vice-presidente 
de criação da Multisolution, 
agência responsável pela co-
municação de todas as marcas 
da Cervejaria Petrópolis. Mais 
do que as restrições do Conar, 
ele diz que a exploração da sen-

sualidade feminina vai contra a 
filosofia que permitiu seu cliente 
saltar de 1,3% de share para mais 
de 9% nos últimos seis anos. 

Além da Itaipava, carro-
chefe da companhia com o mote 
“Cerveja sem comparação”, a 
Petrópolis comercializa as mar-
cas Cristal, Lokal, Black Prince 
e Petra. “Temos produtos bons 
e toda nossa comunicação é 
focada para mostrar isso ao con-
sumidor. O cliente exige que seja 
assim, e os números mostram 
que estamos no caminho certo”, 
explica Sant’Anna.

Com uma verba inferior aos 
principais players do mercado, 
como a Ambev, Grupo Schincariol 
e Femsa, Sant’Anna explica que a 
cervejaria Petrópolis tem aposta-
do em uma linha de comunicação 
que não permite riscos. Por conta 
disso, nenhuma das marcas re-
corre a celebridades ou sequer 
a musas madrinhas, mesmo que 
anônimas. “Enquanto meus clien-
tes usam bazuca e metralhadora, 
eu uso estilingue e não posso 
errar”, diz. Nesse sentido, ele se 
queixa das campanhas apelativas 
dos rivais e afirma que muitas vão 
ao ar já sabendo do risco de serem 

interpeladas pelo Conar: 
“Eles apostam na 

polêmica para coloca-
rem seus produtos em 
discussão pública. Se 
um filme nosso preci-
sasse sair do ar, seria 
um grande prejuízo”. 
Ele também acredita 
que exista uma pré-
disposição negativa 
contra a publicidade 
de cervejas, enquanto 
com outros segmentos 
a marcação seria me-
nos acirrada. Riccardo Morici: paródia como solução

Mercado nacional  
de Cervejas

Jan/2009

1o Skol 31,4%

2o Brahma 18,2%

3o Antarctica 11,8%

4o Nova Schin 11,3%

5o Itaipava 5,9%

6o Kaiser 4,7%

7o Cristal 3,4%

8o Bavária 2,3%
Fonte: Nielsen
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