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No Brasil é famosa a expressão de que "o ano só começa após o Carnaval". A frase é 
exagerada, pois janeiro é um mês muito importante e de muito trabalho para diversos 
setores da economia. Entre eles, o mercado publicitário e as cervejarias. Porém, foi 
justamente no Carnaval que empresas desses dois setores sofreram uma censura que já 
é, mesmo no segundo mês do ano, candidata à maior polêmica do mercado publicitário 
no ano de 2010. No caso, a agência Mood e o Grupo Schincariol, que viram o comercial 
protagonizado pela estrela americana Paris Hilton para a cerveja Devassa Bem Loura 
ser suspenso pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), sob 
alegação de apelo sexual e por tratar a mulher como objeto. A notícia pegou muita 
gente de surpresa, já que os argumentos não ficaram tão explícitos como já vistos em 
muitos outros filmes publicitários (inclusive de cerveja), que nunca foram tirados do ar. 
Nesta entrevista, Augusto Cruz Neto, um dos fundadores da Mood, e Aaron Sutton, 
que entrou na sociedade da agência em agosto do ano passado, falam sobre a censura 
imposta pelo Conar ao filme da nova cerveja da marca Devassa, que de alguma forma 
fez com que o comercial se tornasse um dos campeões de acesso do YouTube. Também 
analisam a estratégia de comunicação utilizada nessa ação, que demandou do Grupo 
Schincariol seu maior investimento em comunicação desde o lançamento da campanha 
"Experimenta", criada em 2003 pela Fischer América para o lançamento da Nova Schin. 

Como foi recebida a proibição da 
veiculação do comercial da Devassa? 
Cruz Neto - Nós preparamos uma campanha toda 
baseada nas leis brasileiras, de acordo com o Anexo B 
do Conar. Não há ninguém bebendo, não há mulheres 
de biquíni, A interpretação para que ocorresse esse 
veto foi uma grande surpresa para nós, se bem que 
quando você começa a dar muito certo em um mercado 
isso gera certo melindre. Quanto a isso, nós estávamos 
espertos. Só não esperávamos essa atitude por parte 
do Conar, e sim alguma retaliação da concorrência. 

Esse veto atrapalha a estratégia criativa da 
Mood em relação à Devassa ou as outras 
ferramentas de comunicação utilizadas nessa 
campanha são suficientes para atingir o 
objetivo proposto? 

Sutton - Sempre atrapalha. Não dá para dizer que 
não é um incômodo, pois existe toda uma estratégia 
de pensamento por trás dessa campanha, onde o 
trabalho de tevê é um ponto fundamental. Mas a partir 
desse veto tínhamos que tocar o barco e nos virar 
com. as ferramentas que sobraram, onde também 



existe um trabalho muito forte. E conseguimos 
colocar no ar logo depois um filme de substituição. 
Porém, o comercial original ainda repercute. Ele está 
no YouTube, com mais de 600 mil acessos, e não foi 
postado por ninguém aqui da Mood. A internet é uma 
mídia livre, onde a censura não consegue agir com 
rigor. Vide o caso da Daniela Cicarelli e o famoso 
vídeo com o namorado na praia. 

Essa proibição e o barulho feito em cima dessa 
ação do Conar não estimulam o internauta a ir 
atrás do comercial no YouTube, gerando quase 
tanta audiência quanto se ele estivesse no ar? 

Cruz Neto - Não tenho a menor dúvida que isso 
ocorra. Nesse caso, estamos adorando a repercussão 
gerada porque estamos há 40 dias, diariamente, na 
mídia de todo o País. E não só na mídia publicitária, 
mas também em cadernos variados de jornais e 
nas principais revistas. Os formadores de opinião 
comentam, até porque esse filme foi proibido em 
um tempo em que a questão da censura volta a ser 
discutida no País, onde muitos temem que ocorra 
aqui o que aconteceu recentemente na Venezuela. 
Veja o caso do Estadão, com a família Sarney. O que 
intriga é essa hipocrisia descarada, onde um filme 
bem criado, filmado e produzido, com uma bela trilha 



sonora (composta por Elmer Bernstein, trilha do filme 
"O Homem do Braço de Ouro", estrelado por Erank 
Sinatra) é censurado porque dizem que tratam a mulher 
como um objeto. Oras, e a campanha da Antarctica, em 
que a Juliana Paes, assim como a cerveja, é sempre 
tratada como "boa"? E as insinuações de sexo no "Big 
Brother", no "Pânico" e na novela global das 21 horas, 
onde a traição é algo comum? Não estou querendo 
ser moralista com esses programas, só criticando a 
proibição de um comercial feito dentro das leis em 
um país democrático como o nosso. 

Vocês não acham que o recente passado da 
protagonista, que teve aquele famoso vídeo 
caseiro divulgado na internet, associado 
ao nome da cerveja, não pode ter causado 
essa censura? 

Cruz Neto - Olha, no processo que chegou a nós, 
em nenhum momento eram citados os nomes da Paris 
Hilton e da cerveja. Antes fosse isso. Seria uma medida 
altamente preconceituosa e derrubaríamos na hora 
na Justiça comum. O que o órgão diz somente é que o 
filme foi vetado por ser muito sensual e tratar a mulher 
como um objeto, Até porque a marca Devassa existe 
desde 2002, por empresários do Rio de Janeiro que 
desde então usam o conceito "Um tesão de cerveja" 
e elementos sensuais, despojados e irreverentes nas 
peças e bares que a marca mantém, como a pin-up 
que é o símbolo do produto, É uma plataforma que já 
é conhecida do público que a consome, que virou uma 
marca registrada do produto, do mesmo modo que 
quem consome Johnnie Walker conhece o Strinding 
Man (o andarilho), quem veste a marca Nike sabe o 
que singifica "Just do it". E a Paris Hilton é sensual por 
natureza, e em nenhum momento o vídeo que você 
citou prejudicou a imagem dela. É uma das artistas 
mais procuradas do mundo, faz sucesso em muitos 
países, tem uma marca de perfumes que vende muito, 
atua como DJ, lançou um CD cujas músicas são tocadas 
em rádios jovens do mundo inteiro, e tem uma linha de 

roupas pets. E mesmo sem ser uma Madonna, esteve no 
camarote da Devassa no Carnaval e conseguiu ofuscar 
a presença da pop star na Marques de Sapucaí. 

A sensualidade sempre esteve presente 

nos comerciais de cerveja. O próprio nome 
Devassa dá margem à utilização dessa 
estratégia. Vocês acreditam que isso será 
utilizado daqui em diante ou essa proibição do 
Conar pode mexer com as futuras campanhas 
da cerveja? 
Sutton - Nós sabemos que há categorias de produtos 
que correm o risco de ir ao Conar sempre. Entre 
elas, telefonia, carros e cervejas, três setores que 
investem muito em comunicação e com uma disputa 
mercadológica acirradíssima, onde cada ponto de 
share é importantíssimo. Uma concorrência tão brutal 
que qualquer frase mal colocada ou uma vírgula fora 
do lugar em seus textos publicitários dá processo 
no Conar. Só acho que no nosso caso houve uma 
precipitação enorme. 

Como foi a negociação para ter a Paris Hilton 
como estrela dessa campanha? 
Cruz Neto - Eu fui duas vezes a Nova York para falar 
com o manager dela, que ficou em cima do muro. 
Marquei uma outra reunião onde preparei um material 
falando dos números do Brasil, de como a nossa 
economia cresce, de nossa produção e exportação, 
da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, 
além da nossa estratégia para essa campanha. Esse 
material também foi enviado ao pai dela, Rick Hilton. 
Quando estávamos voltando para São Paulo ele me 
ligou, dizendo que topavam. A própria Paris tinha 
entrado no site da Devassa, tinha gostado da marca 
e adoraria ser fotografada pelo J.R. Duran para a 
campanha. 

Quais os principais pontos criativos dessa 
campanha, na opinião de vocês? 



Sutton - Foi um trabalho com uma estratégia muito 
bem pensada desde o início. E quando falo em 
estratégia é preciso olhar e entender desde como 
o Grupo Schincariol teve a coragem de relançar 
um produto premium pouco conhecido, de uma 
microcervejana, em garrafas de 600 mililitros, em 
latinhas, com uma escala bem maior de distribuição, 
até todo o pensamento de marketing, de comunicação 
e a vinda de Paris Hilton ao Carnaval. Existe nessa 
estratégia uma sincronia que é a grande chave 
dessa campanha. Desde o teaser, com um buraco da 
fechadura, tudo está absolutamente casado. 

Falando um pouco da Mood, como vocês 
analisam esses anos iniciais da agência? 
Cruz Neto - A Mood é uma agência que não tem 
nenhum limite em buscar os resultados. O cliente que 
nos passa um briefing não tem apego algum pela página 
dupla de revista ou pelo comercial de 30 segundos, até 
porque é muito fácil colocar um filme de 30 segundos 
no ar e deixar a máquina girar. Nós não fazemos isso. 
Quando fomos chamados para fazer o filme da Devassa 
Bem Loura, e estudando a história do produto, na hora 
pensei na Paris Hilton. Mostrei toda a estratégia para o 
Adriano Schincariol, falando que o lançamento deveria 
ser no Carnaval, e ele acreditou no projeto. Nisso as 
pessoas da Schincariol são ótimas: quando acreditam 
em algo, são agressivas e colocam dinheiro. Só nessa 
campanha foram investidos cerca de R$ 100 milhões. 
E nós cuidamos de absolutamente tudo. Não falo só 
das peças da campanha, mas também da criação 
do rótulo, do capacete do motoqueiro que entrega a 
cerveja, dos freezers, do abridor de garrafa do garçom... 
Absolutamente tudo é de responsabilidade da Mood. 
Agimos assim com todos os nossos clientes, como a 
Esso, que agora teve a fusão com a Shell, e passaremos a 
atender 4,5 mil postos, e com a Globosat. Mas realmente 
esse trabalho com a Devassa é o nosso maior até agora, 
e tenho certeza que irá abrir mais portas para nós. Faz 

quase quatro anos que estamos no mercado e essa é a 
hora de a agência amadurecer e se consolidar. 

Qual o diferencial criativo da Mood? 
Sutton - Eu, que já passei por diversas grandes 
agências, nunca estive tão feliz como estou aqui. É uma 
agência que está iniciando, mas de um pensamento 
muito novo na publicidade. E falo porque aqui não 
ficamos apenas no discurso de repensar o modo de 
fazer propaganda, isso é feito na prática. Não temos 
uma estrutura muito grande, o que nos faz não ser 
burocráticos e dá uma agilidade maior para pensar 
em cases completos. O próprio exemplo da Devassa, 
com integração de mídias e redes sociais, com o 
desenvolvimento de todos os elementos ligados à 
marca nos pontos de venda, é a síntese desse nosso 
trabalho. Temos um case de promoção dos refrigerantes 
da Schincariol que gerou mais de 200% de aumento na 
venda do produto nos locais escolhidos. Foi o Schin 
Latão, onde os consumidores, após passar pelo caixa 
dos supermercados, passavam o código de barras das 
latas de refrigerantes da Schincariol em um grande 
latão da marca posicionado ainda dentro dos pontos 
de venda, Lá existia um sistema randômico que podia 
premiar os consumidores com até R$400 em compras, 
Teve muita gente que viu outras pessoas ganharem 
e que voltava para dentro do supermercado para 
comprar os refrigerantes da marca, Outro que destaco 
foi para o Banco Real na São Paulo Fashion Week. A 
instituição era uma das patrocinadoras do evento e lá 
nós entregávamos um copo de água mineral lacrado, 
com a marca do banco, mas com apenas um terço de 
água dentro, para lembrar a todos que o planeta possui 
hoje apenas um terço de água do que já teve. É um 
projeto que tem tudo a ver com o espírito do banco, 
que sempre falou de sustentabilidade, e gerou uma 
mídia espontânea absurda. Chegou até a ser elogiado 
pela Fátima Bernardes durante o "Jornal Nacional" 
como um exemplo de atitude. 

Text Box
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