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“O uso de lindas mulheres em propagandas de cerveja não é de hoje. Abusar desta ‘isca’ para 
fisgar o consumidor também não. Só que nas últimas semanas fomos surpreendidos pela 
grande repercussão causada pela peça publicitária da cerveja Devassa Bem Loura, criada pela 
Mood para a Schincariol. Em questão de dias, o Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária, o Conar, barrou a exibição do reclame, alegando que ele continha forte apelo 
sensual, poderia estimular o consumo excessivo de álcool e desrespeitava a figura da mulher 
com o uso de imagens sexistas. Devassar ou não devassar? Eis a questão, que começa a 
perseguir os publicitários brasileiros... 
 
Este ‘imbróglio’ serviu para dar uma tremenda visibilidade para a nova marca, porém abriu a 
seguinte questão: o brasileiro está cansado da fórmula que usa a mulher como um simples 
objeto para vender cerveja?  
 
Trabalhando com pesquisas quantitativas e qualitativas há mais de 22 anos, baseio-me em 
argumentos sólidos quando chego à conclusão de que sim! A tendência de ‘dessexualizar’ as 
propagandas de cerveja foi detectada já em 2004, em pesquisa realizada pela Enfoque, 
empresa da qual sou presidente, com mulheres de 25 a 45 anos, de classes A, B e C, em 
quatro cidades brasileiras: São Paulo, Rio, Porto Alegre e Recife. A mulher não quer mais ser 
vista como um ‘pedaço de carne pendurado num biquíni’. A imagem de devassa, pelo menos 
para elas, não cola mesmo. 
 
Na pesquisa  mencionada,  as consumidoras foram taxativas ao declarar que não toleram este 
tipo de comportamento das marcas e este tipo de  linguagem não é  simpática.  
 
Vemos aqui que os cenários de 2004 e 2010 não diferem tanto neste sentido, já que ainda há 
publicitários e anunciantes que se dispõem a veicular mensagens que conflitam com a auto- 
estima e a consciência de consumo delas. 
 
É claro que a sensualidade faz parte da vida  de homens e mulheres, mas isto não quer dizer 
que se pode vender mais cerveja a partir desta mensagem explícita. 
 
A sensualidade na propaganda de cerveja ainda persiste, mas começa a assumir tons mais 
humorísticos, exatamente os que as mulheres pesquisadas classificam melhor.  
 
As mulheres deixam até de consumir o produto quando percebem que sua imagem está 
atrelada a campanhas de conteúdo de má qualidade. Surge neste momento um novo 
questionamento: como criar uma ação publicitária criativa, capaz de se destacar ao longo do 
break comercial, vender uma imagem positiva e, com isso, incentivar o consumo do produto, 
sem apelar para a ‘trinca’ sensualidade/mulheres seminuas e situações constrangedoras? 
 
Em primeiro lugar, conforme o próprio consumidor declara quando perguntado, é 
apresentando algo inusitado. Se em uma pesquisa de pré-lançamento, que todas as 
companhias deveriam fazer antes de  veicular  um  comercial,  investindo milhões na sua 
produção e na mídia, a aceitação não for  minimamente satisfatória, jogue  fora o comercial e 
comece tudo de novo. 
 
As técnicas de pesquisa existem para isso mesmo e os avanços desta área buscam cada vez 
mais entender o consumidor, seus hábitos e comportamento. Tudo isso para que o lançamento 
de uma campanha possa ser seguro e não desqualifique a marca que carrega. 
 
Recentemente  trouxemos para o mercado  brasileiro  o método ADvanced, que incorpora os 
avanços do Neuromarketing.  A  técnica uniu tecnologia de ponta e testes científicos para 
detectar qual o real impacto de uma campanha no organismo do indivíduo. Quando aplicado a 
testes de comerciais, é sinônimo de retorno certo para a marca, pois  usa  os sinais corporais 
emitidos pelo consumidor pesquisado, que são instintivos e não conscientes.  
 



Por muitas vezes um pré-teste de um comercial usando esta técnica pode  desvendar  
emoções sentidas por um consumidor que a equipe de marketing tenha sequer imaginado, 
possibilitando resolver aquela grande questão que sempre surge nos brainstorms: será que o 
produto vai  se posicionar como desejamos? A possibilidade é de quase 100% que sim.” 
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