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RESUMO 

Ao direcionar o olhar às narrativas publicitárias contemporâneas, podemos visualizar uma 

retórica diferenciada, embora ainda persuasiva, na qual os discursos são fundamentados em 

causas socialmente responsáveis e em valores que estimulam o engajamento social. Sendo 

assim, observa-se, na atualidade, o imbricamento, cada vez maior, de marcas com conteúdos 

que envolvem a diversidade e o respeito às diferenças, possibilitando que assuntos e corpos 

historicamente invisibilizados sejam debatidos e publicizados. Pensando nisso, este estudo 

tem como propósito observar a emergência do discurso da diferença na publicidade 

contemporânea refletindo, a partir do reposicionamento da marca Skol, as alterações nas 

representações e nos sentidos que são produzidos e colocados em circulação no tecido social 

devido à valorização da diferença. 

 

PALAVRAS-CHAVE: narrativas publicitárias; discurso da diferença; reposicionamento de 

marca; Skol; publicidade com causa. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre publicidade contidos neste artigo remetem à sua relevância na 

construção dos sistemas de representação e nas definições de práticas que perpassam a 

experiência do indivíduo na sociedade (ROCHA, 2006), bem como aludem às adaptações 

estratégicas da publicidade diante de um consumidor mais exigente e engajado. Assim, com 

sua habilidade de persuasão, podemos considerar a publicidade como um fenômeno 

onipresente na sociedade de consumo, tendo em vista a sua presença no cotidiano da 

sociedade, seja de modo mais objetivo – ao intermediar o consumo, seja de modo mais 

subjetivo – ao produzir estilos de vida, por exemplo. 
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Cláudio Coelho (2003) reflete sobre a interferência da publicidade nas subjetividades 

individuais e ressalta que os produtos publicitários tendem a estabelecer uma relação de 

identidade entre os consumidores e os objetos industrializados ao direcionar o discurso de 

forma singularizada, de tal modo que “os objetos feitos em série sejam vistos pelo 

consumidor como produtos feitos especialmente para ele. Embora a sociedade capitalista de 

consumo seja a ‘mãe de todos’, cada um dos seus membros precisa sentir-se como ‘filho 

único’” (COELHO, 2003, p.11). Assim, a publicidade tende a criar vínculos afetivos entre 

produção e consumo, promovendo relações humanizadas entre marcas e consumidores. 

A publicidade procura convencer o consumidor que componentes da sua 

personalidade fazem parte da natureza da mercadoria divulgada. Quando 

compramos um produto, compramos o universo imaginário criado pela publicidade 

para a venda deste produto; as mercadorias funcionam como espelhos que refletem 

a nossa identidade. (COELHO, 2003, p.18). 

 

Neste contexto, as marcas empenham-se para que as suas estratégias discursivas 

conquistem a atenção dos sujeitos e, consequentemente, o consumo dos seus 

produtos/serviços. Tradicionalmente, os discursos publicitários, no processo de sedução, 

recorrem a métodos objetivos para divulgar o diferencial competitivo da marca, no entanto, na 

contemporaneidade, frente a um público consumidor crítico e um cenário social que vivencia 

a diversidade, a persuasão publicitária recorre às emoções para despontar valores que invistam 

poder em minorias marginalizadas, como mulheres, negros, gordos, etc. 

Na instância publicitária, é perceptível o crescimento de discursos que convocam os 

indivíduos a reconhecerem suas diferenças como características esteticamente belas e, 

principalmente, como valor político de reivindicação e resistência social, caracterizando, 

assim, os discursos da diferença. Esses discursos tendem a impulsionar a visibilidade de 

corpos fora do padrão de beleza recorrentemente divulgado pela mídia, ao mesmo tempo em 

que legitimam as lutas sociais de minorias historicamente marginalizadas. Desse modo, 

podemos observar o caráter socialmente responsável presente nos discursos publicitários. 

Rogério Covaleski (2015), ao refletir sobre as narrativas publicitárias contemporâneas, 

identifica que valores como os de responsabilidade, solidariedade e sustentabilidade tem 

despertado interesse das marcas e da indústria publicitária, pois são conceitos que abrem 

espaço para o diálogo com adeptos e defensores da causa em questão. Sendo assim, “marcas 

que demonstram preocupação e interesse nesses princípios, despontam como protagonistas 

nesta conjuntura de possíveis transformações” (SILVA, 2017, p.54). 



 

Diante deste cenário, a marca de cerveja Skol reposicionou sua comunicação 

publicitária, desvinculando-se das particularidades da comunicação do mercado cervejeiro – 

na qual a imagem feminina é objetificada – e conectou-se aos valores de diversidade e de 

respeito às diferenças. O novo posicionamento da Skol repercutiu positivamente no ambiente 

on-line, possibilitando a construção de uma imagem de marca favorável, voltada à tolerância e 

aos discursos da diferença. 

Sendo assim, a proposta deste artigo é identificar os deslocamentos de sentido 

promovidos por discursos publicitários que abordam a diferença como estratégia discursiva. 

Para tanto, analisaremos filmes publicitários do anunciante Skol que vem incorporando a 

temática da diversidade em seus discursos, seja de gênero, cor, corpos, formatos, etc., os 

comerciais analisados fazem parte da campanha “Redondo é sair do seu quadrado”, veiculada 

inicialmente em novembro de 2016. Metodologicamente, a pesquisa está fundamentada nas 

reflexões de Tânia Hoff (2016) a respeito da diferença presente no fazer publicitário, bem 

como nos pensamentos de Covaleski acerca dos valores de responsabilidade social vistos nas 

narrativas publicitárias contemporâneas. Além disso, recorreremos às questões sobre 

posicionamento para entendermos como uma boa estratégia possibilita o fortalecimento de 

marca. Por fim, a pretensão deste estudo é provocar questionamentos no que diz respeito às 

adaptações estratégicas das marcas frente aos discursos da diferença próprios da 

contemporaneidade, bem como refletir sobre os deslocamentos de sentido que a publicidade 

promove ao envolver corpos diferentes em seu fazer. 

 

RECONFIGURAÇÃO DO FAZER PUBLICITÁRIO FRENTE AOS DISCURSOS DA 

DIFERENÇA PRESENTES NA CONTEMPORANEIDADE 

 As estratégias publicitárias, de certo modo, são construídas com base nos valores 

legitimados pelo contexto social, econômico e político do qual pertencem. Neste sentido, 

conforme as significações sociais se transmutam, os conceitos a serem valorizados no fazer 

publicitário tendem à adaptação. De acordo com Maria Eduarda da Mota Rocha (2010), os 

valores em torno dos anúncios publicitários buscam dizeres consentidos pela opinião pública, 

de tal modo a favorecer o discurso e minimizar possíveis resistências. Assim, conforme 

reflexões da socióloga, vivenciamos até a década de 1960, por exemplo, apelos publicitários 

sintonizados com o “progresso do Brasil” e com a “funcionalidade” dos produtos, 

características próprias de um contexto social apoiado nos valores modernos. Enquanto que 

nas décadas de 1980 e 1990, experienciávamos estratégias publicitárias que enalteciam “estilo 



 

de vida como sinônimo do bom gosto” e conceitos de “qualidade de vida e responsabilidade 

social”, respectivamente. Desse modo, é perceptível que o fazer publicitário tende a buscar 

um tom adequado para se comunicar com seu público-alvo e, por isso, readequa seus 

discursos em favor dos princípios valorizados pela sociedade. 

Nos discursos publicitários carregados de valores, tendo em vista as causas que 

intencionam defender, procura-se identificar as tendências que configuram a 

sociedade do momento, para poder entender o significado e a importância dos 

valores como influentes nas condutas dos cidadãos e como determinantes das 

atitudes e das normas sociais que estruturam os diferentes grupos sociais. 

(COVALESKI, 2015, p.5). 

 

Direcionando o olhar para os discursos publicitários da atualidade, notamos a questão 

da diferença como uma estratégia discursiva emergente, tendo em vista o contexto social mais 

comprometido com causas que remetam à temática da diversidade, da inclusão e da aceitação 

de si. Esse panorama social reflete uma maior flexibilização no que concernem as 

representações do corpo na mídia, tendo em vista a pluralidade de corporeidades que 

materializam a diferença e, todavia, são corpos publicizáveis pelas peças publicitárias atuais. 

No que diz respeito aos corpos diferentes, retomamos aos estudos de Tânia Hoff (2016) que 

designa como corpo diferente aqueles corpos fora do padrão estético, ampla e 

recorrentemente, apresentados pela publicidade. Sendo assim a categoria “corpo diferente” 

engloba “o corpo idoso, deformado, obeso, portador de deficiência física ou mental, doente – 

anoréxico, aidético etc. – e também o corpo da diferença étnica” (HOFF, 2016, p.19). 

Ainda conforme reflexões da autora, o corpo diferente se faz visível no campo 

publicitário a partir da década de 2000 e, desde então, “a diferença parece ter sido apropriada 

pelo discurso publicitário em suas estratégias de estetização do corpo” (HOFF, 2016, p.19), 

promovendo deslocamentos de sentido no que diz respeito à valorização e ao reconhecimento 

da diferença. Assim, a “enunciação legitimadora da diferença” (HOFF, 2016, p.22) possibilita 

a discursivização de representações de corpos com diferenças estéticas de modo a apresentar 

imagens menos estigmatizantes e mais progressistas. 

As imagens de corpo diferente – no contexto da contemporânea cultura da imagem 

–, associadas às narrativas midiáticas e aos gêneros discursivos, como o 

publicitário, sugerem em que processos comunicacionais participam de processos 

de produção de novas subjetividades, principalmente, para aqueles grupos 

invisibilizados na sociedade brasileira. (HOFF, 2016, p.38). 

 

É importante ter em mente que mesmo com a emergência de discursos que legitimam 

a diferença no âmbito publicitário, as representações acerca do corpo diferente ainda se 



 

encontram em um processo de construção e, por isso, ora essas representações são positivas – 

suscitando diversidade, aceitação e resistência, ora são negativas – reforçando estigmas de 

inferioridade e fragilidade. Essa instabilidade nas representações tende a ser consequência de 

um fazer publicitário em constante transformação, seja de formatos, conteúdos, apelos, 

veículo de divulgação etc., bem como de um consumidor cada vez mais crítico aos discursos 

das marcas que compartilha suas opiniões, positivas ou negativas, a respeito de determinado 

anúncio publicitário, despertando “manifestações elogiosas, neutras e/ou depreciativas” 

(COVALESKI, 2014, p.157). 

Outro aspecto imbricado ao discurso da diferença é o caráter de responsabilidade 

social presente nos discursos publicitários da atualidade. Conforme Rogério Covaleski (2015), 

valores como responsabilidade, solidariedade e sustentabilidade tem despertado o interesse 

das marcas e da própria indústria publicitária que visam, na defesa de causas sociais, certa 

aproximação com adeptos e defensores da causa em questão, conquistando, assim, possíveis 

consumidores. Logo, os discursos publicitários, essencialmente mercadológicos, refletem o 

contexto social que, cada vez mais, abre espaços para o diálogo com minorias marginalizadas. 

Para o autor (2013, p.33), esse “discurso em tom mais humanista tenta sobrepujar o status do 

consumo pelo consumo; do consumo pelo deleite de possuir; do consumo pela afeição ao ter”. 

Nesta perspectiva, Sara Balonas (2006) ressalta que existe um efeito redentor no 

consumo de produtos e serviços divulgados por meio de publicidades com causa, tendo em 

vista que o consumidor acredita estar contribuindo com a causa em questão. E sobre isso, 

Covaleski (2015, p.4) ressalta que os consumidores “tornam-se adeptos das causas defendidas 

e admiradores das marcas que as defendem, e mais dispostos a consumir determinadas marcas 

por meio dos valores que elas propagam”. Consideraremos publicidade com causa àquelas 

que promovem alguma causa, seja social ou ambiental, como o racismo, a homofobia e a 

poluição do meio-ambiente, por exemplo. 

Desse modo, considerando que a diferença, como estratégia discursiva, proporciona 

uma imagem favorável à marca, o compromisso social se tornou requisito para o sucesso do 

anunciante. Assim, marcas que estimam uma imagem envolvente e cativante e, ao mesmo 

tempo, lucrativa, precisam estar condizentes com valores sociais pertinentes, para a 

construção de uma imagem midiática favorável. É com base nesse pensamento que propomos 

analisar o reposicionamento da marca de cerveja Skol, investigando as representações dos 

corpos diferentes que vem sendo construídas em seus anúncios. 

 



 

“REDONDO É SAIR DO SEU PASSADO”, O REPOSICIONAMENTO DA MARCA 

SKOL 

 

Posicionar uma marca no mercado requer um planejamento de comunicação bem 

estruturado, capaz de construir um discurso notável que permita traduzir a essência da marca 

ou, ao menos, a sua promessa. Trata-se de um processo de persuasão contínua, que busca 

monitorar e entender as contínuas mudanças do indivíduo consumidor, mantendo a percepção 

social como centro de toda estratégia. Afinal, é por meio das necessidades, anseios e opiniões 

expressadas pelo público que se obtém a noção de força da marca e, mais que isso, se alcança 

indicadores do direcionamento mais adequado a ser seguido, seja para fortalecer o estilo já 

adotado ou para abandonar antigos valores e aderir a novas atitudes. Neste sentido, o 

reposicionamento de uma marca é um recurso que assume riscos tão impactantes quanto 

qualquer outra atitude estratégica, já que lida com a mudança de referenciais muitas vezes já 

consolidados e que podem mudar não apenas o relacionamento com o mercado, mas também 

influenciar na apresentação dos produtos e até mesmo no modo de reagir à concorrência. 

A exibição da imagem é cada vez mais importante, ou tanto, necessária. Elas são 

criadas e mantidas como conceito-chave, principalmente pelas grandes empresas. 

A identidade da marca precisa ser posicionada e deve ser ativamente comunicada, 

construída e assim gerenciada para que consiga ser e manter uma marca de sucesso. 

(RASLAN, 2014, p.138). 

 

Em meio a este contexto, a marca de cerveja Skol conseguiu se estabelecer 

nacionalmente com a proposta do “desce redondo” – desenvolvida pela agência de 

publicidade brasileira F/NazcaSaatchi&Saatchi – incorporando uma expressão descontraída 

ao vocabulário do cotidiano brasileiro e configurando um divisor de águas para a 

comunicação da empresa. Desde 1997, quando surgiu o famoso slogan “A cerveja que desce 

redondo”, o ponto de partida para as peças publicitárias da Skol se mantém relacionado a tal 

conceito, que acaba por ser reconduzido por novos caminhos sempre que necessário a fim de 

ser coerente com a passagem do tempo e, consequentemente, com as mudanças no 

pensamento social, pois é fato que o reposicionamento de uma marca, na maioria das vezes, 

deve acontecer quando o consumidor muda e também se reposiciona em novos interesses. E, 

assim, exatamente 20 anos depois, em 2017, a Skol expõe para o público o despertar de uma 

nova postura, agora fundamentada numa proposta inovadora para o segmento da qual faz 

parte: desconstruir padrões de beleza e perfeição recorrentes em publicidades brasileiras de 

cerveja. 

 



 

Contudo, nenhum posicionamento dura para sempre. Com as mudanças nos 

consumidores, nos concorrentes, na tecnologia e na economia, as empresas devem 

reavaliar o posicionamento de suas principais marcas. Algumas que estão perdendo 

participação no mercado talvez precisem de reposicionamento. Mas isso deve ser 

feito com cuidado, pois com a reformulação corre-se o risco de sacrificar alguns 

clientes que gostam da marca tal como se encontra hoje. (KOTLER, 2003, p.179). 

 

Vale ressaltar que o histórico comunicacional da cerveja Skol é marcado por anúncios 

que carregam um tom de ousadia – e, porque não dizer, de irreverência em certos momentos – 

nas mais diversas mídias. A marca, que tão logo despontou no Brasil na década de 1960, foi 

obrigada a competir com nomes de peso no comércio de bebidas – tais como Antarctica, 

Bohemia e Brahma –, e para tanto precisava recorrer, dentre outras características, a uma 

linguagem capaz de evidenciar sua existência. Tal condição só foi alcançada com a 

consolidação da expressão “desce redondo” e, desde então, a marca procurou exaltar um 

espírito divertido, jovem e transformador com o intuito de gerar identificação com seu 

público.  

Nos últimos tempos, a Skol vinha reformulando o foco de suas publicidades, 

especialmente no que diz respeito ao uso do apelo sexual à imagem do corpo feminino. 

Contudo, seguia partilhando o estigma do fazer publicitário no mercado cervejeiro como um 

todo, que ainda se encontra descuidado em muitos aspectos. E um exemplo significativo desta 

situação ocorreu em meio aos desdobramentos da campanha “Aperte ON, Viva Redondo” – 

veiculada entre o final de 2014 até 2016 – cujo discurso contava com peças e ações 

publicitárias que despertavam no consumidor a ideia de aceitar os convites da vida a favor de 

viver experiências incríveis.  

Apresentada como posicionamento da marca para o verão 2015, a campanha “Aperte 

ON, Viva Redondo” englobou também o período de carnaval daquele mesmo ano – uma 

temporada de maciços investimentos para a Skol, que costuma ser a patrocinadora da festa em 

vários polos ao redor do país. Diante deste cenário, teve início a circulação, na cidade de São 

Paulo, de mensagens do tipo "Esqueci o não em casa" e "Topo antes de saber a pergunta", 

como parte das estratégias de comunicação. E contrariando as expectativas da marca, a 

repercussão foi incômoda tanto para o público quanto para o anunciante, transformando-se em 

um case polêmico.  

Ainda que a Skol tenha defendido que a proposta original indicava estar aberto à 

liberdade e à diversão do momento – logo, era necessário deixar de lado tudo aquilo que 

pudesse ser considerado um obstáculo ao lazer do carnaval – as frases tinham caráter dúbio e 



 

o público, especialmente o feminino, percebeu a mensagem como uma incitação a cultura 

opressora, encarando-a inclusive como um possível estímulo ao assédio. Como desfecho da 

história, a empresa levou em consideração a recepção negativa, a qual continha até mesmo 

ameaça de boicote, e se decidiu- pela autocensura, removendo as peças publicitárias 

envolvidas na questão e substituindo-as por cartazes com novos dizeres em um tom mais 

respeitoso.  

Decerto, o episódio do carnaval 2015 envolvendo a marca Skol abriu espaço para 

debates a respeito da representatividade da realidade brasileira na publicidade. E não só em 

relação à estética dos corpos e demais apelos visuais como também à construção de discursos 

pautados em ideologias contemporâneas e em conformidade com as novas configurações 

sociais. Afinal, por mais que o objetivo principal por trás de toda campanha publicitária seja 

gerar lucro para o anunciante, é inegável o poder midiático que grandes empresas possuem. E 

é justamente a relevância desta influência discursiva que foi capaz de, num momento anterior, 

gerar uma revolta nacional ao passo que, na atualidade, é a responsável por elevar a categoria 

da marca através de um novo posicionamento, agora engajado na valorização e respeito à 

diversidade.  

Em meados de 2016, ainda sob a plataforma da campanha “Aperte ON, Viva 

Redondo”, a Skol lançou o conceito #RespeitoIsOn em conjunto com o anúncio de patrocínio 

da Parada LGBT de São Paulo
4
. A ação inédita da marca estimulou a criação de um filme 

publicitário inovador para o mercado cervejeiro, no sentido de uma atitude pró-respeito às 

minorias. Intitulado “Estrada” e assinado pela agência F/NazcaSaatchi&Saatchi, o filme não 

traz falas e toda a mensagem se constrói no caminhar de pessoas pertencentes ao grupo 

LGBT, de mulheres e de negros representados sob uma perspectiva positiva, incentivando que 

toda experiência tem que ser livre de preconceitos. Na sequência vieram também ações de 

patrocínio aos Jogos Paralímpicos 2016
5
, realizados no Rio de Janeiro, apresentando filmes 

com pessoas comuns com deficiências – e não apenas os paratletas – exaltando a ideia de 

#DiversãoÉParaTodos
6
. Diante deste panorama, a Skol adotou ao fim de 2016 uma nova 
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estrutura comunicacional que lhe permitiu explorar um mote mais sensível ao envolvimento 

social: “Redondo é sair do seu quadrado”. 

Para o verão 2017, a marca Skol traz uma campanha que estimula as pessoas a 

conversarem sobre a diferença, seja ela relacionada a aspectos físicos ou ligada a questões 

comportamentais. Fazendo uso de um tom positivista e por meio de imagens mais 

representativas, o slogan “Redondo é sair do seu quadrado” assina as peças que provocam o 

consumidor a sair de uma mesmice saturada de estereótipos. Afastar-se de discursos antigos, 

aproximando-se da ideia de inclusão, de respeito às diferenças e também à autoaceitação. 

Abrir a mente e se permitir às novas perspectivas que a vida pode oferecer. E tal proposta vale 

não apenas aos consumidores, mas também à própria cerveja Skol que, por exemplo, aos 

poucos, vem desfazendo a crença de que seu produto é exclusividade do público masculino ao 

afirmar que todo mundo – independente do tipo físico, etnia, gênero e tantas outras 

características – pode ser um apreciador em potencial da bebida.  

E são justamente os desdobramentos a favor da diversidade e da adoção de uma nova 

postura frente às mudanças sociais que marcam o posicionamento da marca Skol para o ano 

vigente. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 2017, o movimento “Redondo é 

sair do seu passado” se apresenta ao público com o intuito de legitimar a evolução do mundo, 

bem como a necessidade de evolução no discurso da própria marca.  

Trata-se de campanha com um direcionamento voltado às mulheres e a quem se 

incomoda com o uso da figura feminina de maneira estereotipada nas publicidades de bebida 

alcoólica. É incontestável o fato de que a Skol é detentora de um histórico de campanhas 

emblemáticas em se tratando de conteúdos machistas e sexistas que provocaram inúmeros 

questionamentos. Porém, no último ano, tem-se observado mudanças significativas no 

direcionamento de suas mensagens que seguem no sentido oposto desta problemática, 

inclusive aproximando-se cada vez mais de questões que envolvem lutas femininas. E o 

exemplo de maior expressividade no momento é a campanha denominada “Reposter Skol”
7
, 

que propõe uma releitura das peças antigas da marca, desenvolvidas por seis ilustradoras. A 

iniciativa, além de oferecer um visual atualizado para as publicidades do passado, conseguiu 

fugir do estereótipo sensualizado da mulher e reforçou o empoderamento feminino. 
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Com base nessas observações iniciais, no próximo subtópico, nos deteremos a apontar 

as alterações no discurso da marca “Skol”, a partir de uma análise de conteúdo do filme 

publicitário “Reposter Skol”, veiculado no meio on-line em março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Alguns pôsteres recriados pelas artistas convidadas para a ação ‘Reposter Skol’.
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LEITURA DO FILME PUBLICITÁRIO ‘REPOSTER SKOL’ 

 

Diante do que foi exposto, percebemos que a Skol vem buscando adequar sua imagem 

não apenas ao contexto social e cultural contemporâneo, no qual são crescentes os debates 

sobre diversidade, pluralidade, respeito às minorias, visibilidade e aceitação do corpo 

diferente etc., mas também vem se esforçando para adaptar seus discursos frente às 

transformações do consumidor, cada vez mais crítico, e ao ambiente on-line, já que as mídias 

digitais e as redes sociais são ambientes propícios para o público se manifestar em relação ao 

discurso das marcas.  

As manifestações – ora positivas, ora negativas – tendem a indicar os acertos ou erros 

da comunicação publicitária, cabendo ao anunciante menosprezar ou acolher as críticas do 

público. A própria Skol foi alvo de polêmicas e comentários negativos após veiculação de sua 

campanha referente ao carnaval 2015, causando descontentamento entre o público – 

principalmente o feminino, e à época decidiu pela alteração das mensagens. Desde então, a 

marca vem adotando uma postura mais tolerante, dialogando com seu público de modo mais 

responsável.   

Neste contexto de reposicionamento de marca, a Skol apresentou, em suas redes 

sociais, a campanha intitulada “Reposter Skol”, cujo objetivo geral foi propor novas 

representações do corpo feminino a partir da perspectiva de ilustradoras e artistas plásticas 

atuantes no Brasil. No site oficial da campanha
9
, a marca justifica sua proposta ressaltando 

que sua comunicação publicitária, há alguns anos, não apresenta mais mulheres de maneira 
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9
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objetificada, no entanto, ainda é possível ver algumas dessas imagens em circulação e por não 

desejar ter seu nome e sua imagem associados a conteúdos sexistas, a marca almeja a 

substituição do material.  

Curioso observar que a veiculação da campanha aconteceu no dia 8 de março, data 

celebrada como Dia Internacional da Mulher, e o tom adotado pelo anúncio soa como um 

pedido de desculpas às mulheres por centenas de imagens estereotipadas expostas nas antigas 

peças publicitárias da Skol, nas quais o corpo feminino foi objetificado e sexualizado.  

Sendo assim, com o slogan “Redondo é sair do seu passado”, a marca reconhece seu 

histórico machista e promove a reformulação de seus antigos anúncios publicitários, 

caracterizados pelo apelo sexual e pela exploração do corpo feminino em prol da atração dos 

olhares e da atenção do público masculino. Devido ao seu caráter de autocrítica e, 

principalmente, pelo posicionamento de valorização de diferentes formatos corporais, a 

campanha “Reposter Skol” nos permite identificar os deslocamentos de sentido promovidos 

pelo discurso da diferença apresentado no comercial, bem como refletir sobre o engajamento 

social que a marca vem buscando promover. 

Inicialmente, no filme publicitário em questão, em meio a pôsteres antigos – nos quais 

podemos ver corpos femininos seminus e de modo subserviente – um locutor em off enuncia 

que as imagens apresentadas pertencem ao passado da marca, de tal modo que não 

representam mais os princípios valorizados atualmente pela Skol, pois diante da evolução do 

mundo, a marca decidiu também evoluir. Na sequência, em meio ao rasgamento dos cartazes, 

a marca apresenta a proposta de expressar representações de corpos femininos sob a 

perspectiva das próprias mulheres. Então, são apresentadas as protagonistas do anúncio: seis 

ilustradoras que receberam a incumbência de recriar os antigos pôsteres da Skol – Eva 

Uviedo, Taina Criola, Camila do Rosário, Elisa Arruda, Manuela Eichner e Carol Rosseti. 

Ao longo do comercial, as ilustradoras, de idades e perfis diferentes, são filmadas 

produzindo as recriações dos pôsteres, cada uma trabalhando ao seu modo, com suas 

peculiaridades e com seus ideais, indicando que a Skol respeitou o estilo e a expressão 

artística delas, corroborando com a ideia de diversidade do comercial. O cenário construído, 

apesar de ser compartilhado entre as mulheres, remete às particulares de cada personagem, 

demonstrando certa preocupação da marca em reproduzir um ambiente familiar para que elas 

se sentissem confortáveis e livres para criar. Já a trilha sonora acompanha o enredo do 

anúncio, pois a música é alegre, instiga a dança e inspira liberdade.  



 

Imprescindível ressaltar que durante a produção dos cartazes, as artistas possuem voz 

e verbalizam sobre a relevância desta releitura para a quebra de estereótipos e preconceitos e 

revelam o que elas desejam, enquanto mulheres, visualizar em campanhas de cerveja. 

Posteriormente, elas aparecem segurando os cartazes que recriaram, trazendo novas e 

diferentes possibilidades de representação do corpo feminino. Ao final do vídeo, a marca 

reforça seu posicionamento de se desvencilhar do passado, solicitando ao público que os 

comunique caso encontre algum pôster antigo de sua autoria para que eles possam ser 

substituídos.  

Analisando o filme publicitário “Reposter Skol”, é notável o tom de autocrítica 

assumido pela marca, que não apenas adota um novo posicionamento, mas questiona sua 

antiga comunicação, abusiva e machista, e busca se retratar com seu público. Essa nova 

postura é reforçada pelo desfoque realizado nos rostos das mulheres expostas nos pôsteres 

antigos de forma sexualizada, bem como pela presença de mulheres demonstrando como 

devem ser elaborados cartazes para campanhas de cerveja, nos quais as imagens femininas 

são protagonistas, porém, nessa versão, investidas de poder. 

Neste sentido, a Skol nos surpreende duplamente, no primeiro momento por propor 

releituras de algumas de suas antigas peças publicitárias e, posteriormente, por escolher 

mulheres para materializar esse novo olhar que a marca pretende evidenciar. Além do vídeo 

principal, a campanha cria outros vídeos com os depoimentos das ilustradoras, nos quais elas 

comentam sobre o pôster reproduzido, o empoderamento feminino, a emergência por 

transformações culturais e a importância de boas representações femininas nos comerciais de 

cerveja. Logo, nesta publicidade, as mulheres são reconhecidas por seu trabalho e talento, não 

pela beleza dos seus corpos. 

O resultado da releitura dos comerciais pode ser visualizado no site oficial da 

campanha. No site, encontramos não só os depoimentos e os pôsteres das artistas convidadas 

pela Skol, inclusive da Sirlaney Nogueira e Evelyn Queiróz – convidadas pela marca, embora 

não tenham participado do vídeo – como também do público que entendeu a campanha e 

enviou propostas de releituras de antigos anúncios. Desse modo, a própria marca estimula o 

engajamento do público ora pedindo que denuncie cartazes antigos ofensivos assinados pela 

marca, ora convidando os sujeitos sociais a enviarem seus próprios repôsteres. Ao analisar as 

peças recriadas, apesar dos diferentes estilos, todas as ilustradoras optaram por trabalhar 

imagens femininas independentes que, esteticamente, destoam do padrão de beleza 



 

amplamente divulgado na mídia, e decidem apresentar a mulher como público consumidor de 

cerveja. 

Importante perceber que a locução do comercial é realizada por uma voz masculina, o 

que nos permite questionar a legitimidade do anúncio. Afinal se a intenção é conferir espaço 

às mulheres por que não usar uma voz feminina? Sabemos que o uso da voz masculina em 

publicidades voltadas para o público feminino é fruto da cultura patriarcal, como evidencia 

esse trecho da entrevista de Jairo Lima concedida a Nelly de Carvalho, que está presente na 

obra “Publicidade, a Linguagem da Sedução”: 

As mensagens dirigidas ao público feminino, quando são publicidades de varejo, 

utilizam a fala (e a voz) masculina. Por ser denotativa e de comando, essa fala 

lembrará a autoridade paterna ou quem sabe, do marido. Inconscientemente, a 

mulher está mais inclinada a obedecê-la. Esse tipo (varejo), quando utiliza a fala 

feminina, não tem o mesmo retorno, a mesma repercussão. Essa fala, sendo sem 

poder ou autoridade, não produz o efeito de ser obedecida. (LIMA in 

CARVALHO, 1996, p.28-29). 

 

 Neste contexto, a ausência de uma locutora no comercial tende a fragilizar a proposta 

da Skol, possibilitando o surgimento de questionamentos sobre a legitimidade desse novo 

posicionamento que a marca assume. Apesar dessa questão, o discurso proposto pela Skol 

surpreende por contrariar sua própria história e por trazer discussões sobre a temática do 

empoderamento feminino, contribuindo positivamente ao não mais reproduzir estereótipos de 

gênero. Assim, podemos visualizar, no “Reposter Skol”, a transformação do papel feminino 

nos anúncios de cerveja, se antes elas pousavam de biquínis e serviam aos homens, hoje elas 

bebem a cerveja e transparecem poder e confiança. Esse movimento de empoderamento é 

legitimado pelas falas das ilustradoras que acentuam a relevância e a necessidade do 

movimento feminista para desvinculação da imagem da mulher a estereótipos sexuais. 

Por fim, considerando a comunicação da Skol, iniciada ao final do ano de 2016, que 

incentivava as pessoas a saírem dos seus quadrados e reconhecerem a beleza nas diferenças, o 

Reposter Skol corroborou com a legitimação do novo posicionamento da marca que evidencia 

a diversidade, a inclusão e o respeito como princípios a serem valorizados. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Reconhecendo o posicionamento como uma estratégia relevante para a construção da 

imagem da marca, destacamos, neste artigo, a tendência do discurso publicitário em ser 

condizente com os princípios valorizados e legitimados pela sociedade em que é realizado. 

Nota-se, portanto, um diálogo entre as produções publicitárias e o contexto econômico, 



 

político e cultural no qual a comunicação será veiculada. Na atualidade, por exemplo, 

vivenciamos uma conjuntura social que tende a promover a beleza da diversidade, 

incentivando a pluralidade de corpos, gostos e estilos de vida e, assim sendo, o fazer 

publicitário se desperta para essas questões, possibilitando o deslocamento de sentidos no que 

diz respeito à diferença como característica a ser valorizada. 

 Neste sentido, a diferença soa como uma tendência no discurso da publicidade 

contemporânea, demandando olhares atentos e críticos para a relação entre a comunicação 

produzida e as ações socialmente responsáveis propostas pela marca. Pois, em concordância 

com Rocha (2010), reconhecemos que a produção publicitária é determinada pelos interesses 

dos anunciantes, sobretudo os mercadológicos. Assim, o discurso da diferença no contexto 

publicitário se torna uma estratégia interessante, posto que tende a contribuir com a 

construção de uma imagem de marca favorável, na qual o público-alvo é conquistado pelos 

valores e causas demonstrados. 

Observando esse cenário contemporâneo, a Skol vem reposicionando seu discurso, a 

partir da inclusão de temáticas e corporeidades, até pouco tempo atrás, minimizadas pela 

marca. Ao desconstruir estereótipos e dar visibilidade a corporeidades distintas, a marca se 

diferencia da concorrência, haja vista as peculiaridades comunicacionais do mercado 

cervejeiro, bem como, e talvez seja o objetivo principal, a Skol se propõe a acompanhar a 

evolução do mundo – como ela própria enuncia – conquistando respeito e admiração de 

sujeitos que defendem a causa da diversidade e do empoderamento feminino. 

Diante do que foi refletido, podemos perceber que o discurso da diferença 

representado nos anúncios publicitários da marca de cerveja Skol, além de surpreender, 

desloca sentidos ao ressignificar corpos femininos e desmistificar alguns estigmas. No 

entanto, devido ao caráter mercadológico inerente à marca, é preciso refletir contrapondo 

interesses e responsabilidades. Diante da emergência e da complexidade da temática, 

seguimos observando. 
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