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Bastante apropriado o anúncio semana passada da Devassa Bem Loura, apresentando o 
festival de humor "Risadaria". Apesar de ser um evento do riso (entre 19 a 21 deste mês, na 
Bienal do Ibirapuera), patrocinado pela "Loura" do Grupo Schincariol, o "Risadaria" veio bem a 
calhar, já que ò óleo ainda estava quente em função da polêmica em torno da campanha que o 
Conar pediu para tirar do ar. 
 
Acho que a marca Devassa deu muita risada mesmo com a repercussão que o caso ganhou na 
mídia e nas mais diversas rodas, desde o Carnaval. Cada centavo dos milhões que a empresa 
desembolsou para "desfilar" com Paris Hilton, fora o investimento na campanha, foram 
recuperados com tamanha exposição. Deu até no New York Times. Ponto para a Mood e para o 
marketing da empresa. 
 
Só rindo mesmo. O Brasil é o País da contradição. Nos dias que antecedem o Carnaval a Rede 
Globo, por exemplo, exibe há anos a Globeleza nua, sambando e rebolando, e ninguém fala 
nada? Onde estão as mulheres que se sentiram exploradas com a Devassa Bem Loura? 
 
No meu círculo de amizades - que não é pequeno e é bem variado - não ouvi de uma só 
mulher (nem de homem, claro) ataque à campanha. Será que perdi alguma coisa? Onde eu 
estava mesmo...? 
 
Até agora ninguém entendeu o porquê de tamanha grita contra a campanha. O assunto foi 
debatido, inclusive, por Mônica Waldvogel, no seu "Entre Aspas" da última terça-feira (2). 
Trouxe uma socióloga, uma representante da diretoria da Secretaria Especial de Política para 
as Mulheres e um criativo (o Jonh) da Giovanni+DraftFCB, que tentaram chegar a uma 
explicação plausível, porém... A Mônica, a socióloga e o criativo bem que tentaram, mas não 
encontraram resposta adequada. A moça da Secretaria também não parecia muito segura 
quanto aos argumentos - apelo sensual e suposto conteúdo sexista - da campanha. Disse até 
que há anos a "sociedade" reclama dos comerciais de cerveja. Revelou que até homem liga 
para reclamar. E só agora decidiram marcar presença? Ficou tudo meio vago. 
 
Acho que a atuação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres deixou a desejar e o 
Conar, sempre tão respeitado pelo mercado, desta vez... 
 
A socióloga que esteve no "Entre Aspas" disse ainda que quando uma mulher não se sente 
sensual, fica possessa. Gosta de atrair olhares. Acho que ela tem razão. Sem excessos, faz 
parte da natureza do sexo feminino. Afinal, se não for assim, como vamos manter a espécie? 
 
Convenhamos, o nome Devassa já diz tudo. E o que a sociedade podia esperar? Uma freira? 
Uma muçulmana? Uma evangélica protagonizando a campanha de lançamento nacional da 
marca? Me parece claro que não. 
 
As críticas que levaram o Conar a suspender a veiculação da ação não convencem, já que o 
que não faltam são mulheres nas campanhas de cerveja, com raras exceções, como o recente 
teste com o cego (Antárctica) e o grupo de amigos jogando e bebendo (Nova Schin), muito 
bons por sinal. 
 
Há 60 anos são feitas campanhas de cerveja no mesmo formato, sempre dirigidas aos 
homens. E nunca houve um movimento tão grande em relação a um comercial do segmento. A 
"Loura" está provocando muita gente uma carioca incomoda muita gente; uma carioca 
devassa incomoda muito mais. 
 
Se foram realmente as mulheres que provocaram a polêmica, isso me faz lembrar das 
"Senhoras de Santana". Para quem não sabe, o grupo de mulheres ficou famoso no começo 
dos anos 80, quando deu início a um movimento contra a televisão e a favor da censura, 
especialmente às novelas da TV Globo. 
 



"As senhoras de Santana" ganharam esse apelido porque moravam e se reuniam na luxuosa 
Rua Paderewsky, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Lutavam contra o que 
achavam imoral e péssimo exemplo para os jovens na programação. Chegaram até a fazer 
vigílias de oração e protestos nas portas das emissoras. Lembrem-se, estávamos em plena 
ditadura militar. Essas senhoras conquistaram como era de se esperar, a simpatia dos 
senhores de Brasília. 
 
A Devassa Bem Loura deu troco e gerou mais mídia espontânea semana passada. Sai com 
novo comercial. O detalhe ficou por conta da mocinha que antes aparecia nua logo abaixo da 
logomarca e foi mostrada com tarja preta cobrindo os seios. É a "autocensura", inteligente e 
bem-humorada, que cutuca mais ainda. 
 
Antes era apenas conhecida no Rio de Janeiro, agora, está na boca do povo, está na rua, virou 
devassa! 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 mar. 2010, p. 33.  


