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Os três processos abertos pelo Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária) na 
semana passada contra a campanha da Devassa Bem Loura, lançamento do Grupo Schincariol 
no Carnaval e que mostram a socialite Paris Hilton em poses sensuais dentro de um 
apartamento sendo fotografada por um suposto voyeur, reacenderam a polêmica em torno da 
utilização da imagem das mulheres em propagandas de cervejas e também sobre como o 
assunto sensualidade/sexualidade é tratado na mídia. Reforça a polêmica o fato de que parte 
dos formadores de opinião não entende por que a campanha está sendo classificada como 
"sexista" já que ela, no geral, tem um apelo sensual igual ou parecido a outros comerciais de 
cerveja. 
 
O primeiro processo contra a Devassa foi aberto a partir de denúncias de consumidores, que 
questionam "o apelo excessivo à sensualidade" e a abordagem criativa da campanha realizada 
pela Mood. Os consumidores consideraram a ação "desrespeitosa" à mulher. O segundo 
processo foi aberto pelo próprio Conar por causa de uma promoção no site da cerveja, que na 
visão do órgão "pode estimular o consumo exagerado da bebida alcoólica". 
 
Já o terceiro processo é proveniente de uma solicitação da Secretaria Especial de Política para 
as Mulheres, que tem status de Ministério no Governo Federal, que considerou que havia apelo 
sexual na propaganda, de "natureza sexista". O pedido da secretaria é para que o Conar avalie 
o conteúdo da campanha e solicite alteração da propaganda, "que usa a imagem da mulher de 
forma discriminatória, como objeto". 
 
"Somos ouvidoria da secretaria, que tem por atribuição receber denúncias referentes a todas 
as questões relacionadas à discriminação e violência contra a mulher. Recebemos denúncias 
relativas a esse caso contra a Devassa e consideramos que realmente havia apelo sexual na 
propaganda", comentou Ana Paula Gonçalves, ouvidora da Secretaria Especial. Ela acrescenta 
que a ouvidoria já acionou o Conar outras vezes por propagandas que usam a imagem da 
mulher como objeto, de forma discriminatória. "Vamos fazer propaganda sem precisar usar 
imagem da mulher como produto associado à alegria e prazer de tomar a bebida", reforçou 
Ana Paula. 
 
O professor da ESPM Luiz Fernando Garcia, diretor nacional do curso de comunicação social da 
ESPM, tem uma visão interessante a respeito da polêmica. "Vi o comercial durante os 
intervalos da transmissão dos desfiles de Carnaval. Naquele contexto, a peça me pareceu bem 
articulada, com a referência cinematográfica ao 'Janela Indiscreta'. A peça me pareceu de 
impacto, de certa forma até mesmo contida. Afinal, ela estava sendo veiculada no Carnaval. 
Logo, se a exposição de mulheres sensuais na mídia for um problema, deveríamos cancelar o 
anúncio e também a transmissão do Carnaval, a novela das oito... Porém, é direito das 
pessoas e entidades compreenderem negativamente a mensagem e solicitar a intervenção do 
Conar. Agora, é aguardar o julgamento da entidade e acatar a decisão", disse Garcia. 
 
SUCESSO 
 
A campanha da Devassa Bem Loura pode sair do ar se o relator designado para julgar os 
processos no Conar pedir liminar, o que não ocorreu até a última sexta-feira (26) à noite. Se 
não houver liminar, vai haver julgamento, em até 40 dias, em uma das sete Câmaras de Ética, 
que tem 12 conselheiros em cada uma delas. O Código de Ética do Conar condena o apelo 
erótico em propagandas de bebidas alcoólicas e o tratamento de modelos como objeto sexual. 
 
Segundo o Conar, agência e anunciante foram comunicados por e-mail sobre os processos. A 
entidade também enviou uma notificação, via carta registrada pelos Correios. O Grupo 
Schincariol e a Mood informaram que não haviam sido notificados e não quiseram se 
manifestar sobre o assunto. 
 
Para o professor da ESPM, mesmo que a campanha saia do ar, ela já causou o tão desejado 
efeito buzz no marketing (ideia que se espalha). Depois da fase teaser com o filme "Bem 



misteriosa", em que urna loira de minissaia curtíssima é observada da janela do seu 
apartamento por um paparazzo que tenta, sem sucesso, fotografá-la, a campanha estreou na 
sexta-feira (12) de Carnaval e, de fato, surpreendeu com a sacada de associar Paris Hilton à 
Devassa Bem Loura. O slogan é "Devassa. A cerveja bem devassa". 
 
"Devassa é a única marca que tem um nome com associação direta com a reputação da moça. 
Paris Hilton é uma celebridade ligada ao mundo dos milionários e com cara de 'enfant terrible', 
moça rica sem cabeça que adora aparecer", pontuou Garcia. As fotos da campanha são de J.R. 
Duran. A Mood, dos sócios Augusto Cruz Neto e Aaron Sutton, é responsável desde outubro do 
ano passado pela comunicação das cervejas especiais do Grupo Schin, que inclui além da linha 
Devassa, Baden Baden, Nobel e Eisenbach. 
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