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Lançado mais um capítulo da novela que envolve a campanha de Devassa Bem Loura. 
Entretanto, na prática, não há nenhuma novidade no enredo. A 6ª Câmara do Conar (Conselho 
de Ética do Conselho de Autorregulamentação Publicitária) aprovou na última terça-feira (30), 
por unanimidade, a suspensão da campanha do Grupo Schincariol, criada pela Mood com a 
socialite Paris Hilton. Mesmo com a decisão do órgão, não haverá mudança na mídia em 
relação à campanha, que já foi retirada do ar em fevereiro devido à liminar que a considerava 
ofensiva. A ação suspendeu as peças veiculadas em TV, rádio, mídia impressa e internet, 
incluindo partes do site do produto. 
 
Existem três processos contra a campanha, sendo um por iniciativa do próprio Conar e outros 
dois abertos a partir de denúncias de consumidores e da Secretaria Especial de Política para as 
Mulheres, do governo federal, que considerou que a campanha utilizava a imagem da mulher 
como objeto e que havia apelo sexual. 
 
Após a decisão do Conar de aprovar a suspensão, o Grupo Schincariol se posicionou por meio 
de comunicado dizendo que aguardará a publicação oficial para avaliar se tomará alguma 
providência em relação ao assunto. A empresa disse ainda que entende que o filme estrelado 
por Paris Hilton “não ofende, em nenhum aspecto, qualquer norma ou orientação emitida pelo 
Conar”. Por outro lado, disse que acatará a decisão do órgão e manterá o filme fora de 
veiculação. 
 
Mesmo existindo a possibilidade de a empresa tomar alguma medida mais efetiva em relação 
ao caso, se posicionando contra as considerações do Conar, a lógica existente no cronograma 
do caso aponta para outra direção. 
 
A companhia até então tem acatado todas as indicações da entidade, e até chegou a retirar do 
ar versão de 30 segundos do filme, que não era alvo do Conar por ter sido considerada mais 
“recatada”. 
 
Além disso, o grupo chegou a brincar com o caso em nova campanha, com comercial que 
trazia tarja preta, cobrindo os seios da moça que estampa o logo da cerveja. O lettering dizia: 
“O filme da cerveja Devassa com Paris Hilton foi retirado do ar. A quem se sentiu ofendido, 
oferecemos um filme novo. Aqueles que não se ofenderam, convidamos a assistir ao filme 
antigo na internet”. No final, Paris Hilton aparece dizendo “Devassa”, sem mostrar o corpo. 
 
No ano passado, a AlmapBBDO adotou postura semelhante em campanha de Havaianas, com 
o filme da “velhinha”, que foi considerada assanhada demais para a TV. Mesmo que o Conar 
não tenha recomendado a retirada do filme do ar, o anunciante o fez, colocando o material 
somente na internet, criando novo filme para informar a mudança. 
 
Atualmente, a Mood trabalha em nova campanha para Devassa Bem Loura, que ainda não tem 
data de estreia. 
 
Números 
 
Levantamento do Controle da Concorrência – realizado entre 1º de janeiro e 1º de março 
deste ano – estima que o investimento em mídia (considerando os valores de tabela dos 
veículos) para a veiculação do teaser e das versões de 30 e 60 segundos do filme de 
lançamento da Devassa Bem Loura foi de R$ 6,5 milhões. O teaser (cujo investimento em 
mídia está estimado em R$ 1,5 milhão) foi veiculado 35 vezes, sendo 17 na Globo, sete na 
RedeTV, cinco na Record, cinco na Band e uma no SBT. Já os filmes (investimento em mídia 
estimado em R$ 4,9 milhões) foram veiculados 82 vezes, sendo 36 na Globo, 18 na Band, 12 
na Record, 11 na RedeTV e cinco no SBT. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 5 abr. 2010, p. 8.  


