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RESUMO 

 

O artigo aborda o desenvolvimento histórico da marca Skol, analisando sua 

evolução no mercado nacional e identificando o uso da imagem feminina na 

constituição de suas campanhas e peças publicitárias ao longo da última década. Uma 

análise de peças de algumas campanhas é feita com o objetivo de observar e 

compreender os processos que levaram ao uso da objetificação da mulher como uma 

ferramenta de marketing e como esse panorama tem sido remodelado ao longo dos 

últimos anos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Campanha Publicitária; Indústria Cervejeira; Objetificação da 

Mulher; Skol. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A objetificação sexual da imagem feminina pode ser observada na constituição 

de campanhas de bebidas alcoólicas ao longo da última década. Trata-se de um processo 

histórico que abrange questões como a manifestação de pensamentos machistas dentro 

de empresas e o uso de estratégias e práticas abusivas que visam a provocar um impacto 

no público masculino.  
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Na indústria da cerveja brasileira, destaca-se a marca Skol, cuja chegada ao 

Brasil ocorreu em 1967. A Skol é considerada atualmente a maior no mercado de 

bebidas no país e a quinta maior em uma escala mundial (Mundo das Marcas, 2006). 

Entre suas campanhas mais marcantes, destacam-se aquelas relacionadas ao Verão 

Skol7 em 2006. O uso da imagem feminina nessa campanha se faz presente através da 

associação entre bebida e lazer, por meio do uso de diferentes metáforas que 

despertariam a libido masculina. Suas campanhas provocam um impacto que tem 

gerado divergências de opiniões e interpretações. 

Este artigo busca explorar e identificar a maneira como a figura da mulher é 

apresentada ao longo da primeira década de 2000 (2000 – 2010) por meio de uma 

construção histórica das campanhas promovidas pela marca Skol, seguida de uma 

análise que busca compreender os diferentes processos observados na constituição de 

suas peças publicitárias.  

 

1 – A Skol e sua evolução histórica 

 

 Ao contrário do que se pensa, a cerveja Skol não foi criada no Brasil. A marca 

teve sua origem na Europa, mais precisamente no dia 25 de agosto de 1964, na união de 

quatro outras cervejarias: Allied Breweries (Reino Unido), Labatt (Canadá), Pripps-

bryggerierna (Suécia) e Unibra (Bélgica). A Skol foi criada com o objetivo principal de 

criar uma marca global de cerveja, e que teria a licença para ser produzida em vários 

países do mundo. 

 Após grande sucesso na Europa, chega ao Brasil em 1967, a SKOL PILSEN. 

Porém, não seria fácil para a marca se consolidar no mercado de então, pois já existiam 

grandes marcas consolidadas no Brasil como a Brahma, a Antártica e a Bohemia. De 

acordo com o site Meio & Mensagem (2015), Foi a pequena cervejaria Rio Claro que 

lançou a Skol em sua chegada ao Brasil. Posteriormente, próximo à década de 1970, a 

Brahma assumiria a exclusividade da marca no país. 

Ainda desconhecida no mercado de cervejas no Brasil, a Skol teria que se 

superar para conseguir chamar a atenção do público. Foi a partir da década de 1970 que 

a inovação passaria a ser a marca registrada da Skol, quando, em 1971, a empresa dá o 

                                                 
7 Verão Skol – Série de campanhas referentes à marca Skol iniciadas nos anos de 2006 e 2007 que se apropriaram de 

elementos como praia, calor, diversão, e mulheres para compor a imagem da marca. Abrangem comerciais de TV 

aberta e a cabo, cinema e Internet, em versões de 120, 60 e 30 segundos. 
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início à primeira dessas inovações no mercado: A criação da primeira lata em folha de 

flandres. Já em 1989, a Skol inova mais uma vez e lança a primeira lata em alumínio do 

mercado.  Em 1993, a embalagem long neck com tampa de rosca e a lata de 473 ml 

(latão da Skol); a nova versão da embalagem long neck de 355 ml, dentro do padrão 

internacional para embalagens descartáveis, em 1996; e a primeira lata com boca 

redonda (abertura maior), em 1997. 

Mesmo sempre inovando e consolidando a marca no Brasil, a Cervejaria Skol 

ainda era a 3ª no mercado brasileiro de cervejas até então, de acordo com o site Mundo 

das Marcas (2015). Foi então que em 1998, a Skol resolveu entrar de maneira mais forte 

no marketing. Junto com a Brahma e a Antártica, em 1999, a Skol passou a integrar a 

Companhia de Bebidas das Américas (AmBev). Patrocinando vários eventos 

conhecidos, a Skol começou a chamar a atenção do público mais jovem, e finalmente 

em 2002 a SKOL atingiu o posto de cerveja mais consumida do Brasil, mantendo esta 

posição até os dias de hoje, ainda de acordo com o site Mundo das Marcas (2015). 

A Skol não se acomodou após chegar ao posto de cerveja mais vendida do 

Brasil, e continuou a inovar: Geladona, garrafa que conserva a temperatura por mais 

tempo; a multipack com 18 unidades, a Skol Redondinha, incluindo sua versão Skol 

Beats; e a Skol Litrão. Em 2012, a Skol ousou novamente ao criar uma parceria com a 

chocolateria Folie8, quando criou um ovo de páscoa trufado com cerveja Skol. No ano 

seguinte, lançou de forma limitada o sorvete Skol, em uma parceria com a Rochinha9. 

Com todas as inovações, a cerveja Skol sempre é lembrada pelo público jovem. E ainda 

de acordo com o Mundo das Marcas (2015), é criada, de certa forma, uma expectativa 

ao redor dela para saber qual será seu próximo lançamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Chocolateria Folie – Chocolateria nascida em 2008, eleita pela revista GoWhere Gastronomia a melhor 

doceria de São Paulo em 2012. 

 
9 Rochinha – Sorveteria nascida em São Sebastião há mais de 30 anos, seus produtos podem ser 

encontrados em supermercados e outros estabelecimentos. 
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Imagem 1 – Linha do tempo referente à evolução da cerveja Skol no mercado (1994 

– 2013) 

 

 

 

1.1 Evolução das campanhas – A objetificação da mulher observada na marca 

 

Na história dos anúncios da cerveja Skol, podemos perceber, na primeira década 

de 2000 (2000 – 2010), o direcionamento das propagandas para um público mais jovem, 

na faixa etária de 18 a 27 anos. Ainda de acordo com o Mundo das Marcas (2015), 

certamente pessoas mais velhas podem se identificar com a cerveja, mas fica claro nos 

anúncios a tentativa de atingir esse público, pois, constantemente, as propagandas vêm 

com uma proposta de festas, shows, carnaval, etc. Como nos casos dos grandes eventos 

criados pela Skol: Skol Spirit, Skol Praia, Skol Rio, Skol Hip Rock, Skol Rock, entre 

outros, e o carro chefe que é a Skol Beats.  

Por se tratar de uma marca de renome no cenário brasileiro de cervejas, sempre 

se espera da Skol alguma inovação relacionada ao seu marketing. Depois da criação do 

seu principal slogan: “A cerveja que desce redondo” (1997), sua publicidade sempre faz 

algum tipo de alusão ao tema. Por sempre se voltar ao mesmo tema "redondo", poder-

se-ia dizer que não há novidade nas propagandas da cerveja, mas se analisarmos bem os 

anúncios, veremos que, mesmo citando o slogan, a Skol consegue chamar atenção aos 

seus consumidores com seus novos anúncios. Os criadores da campanha baseiam-se 
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sempre numa linguagem bem humorada voltada, em todas as instâncias, para o público 

masculino. 

O uso da mulher em propagandas de cerveja se tornou cada vez mais comum na 

produção de peças publicitárias. Mesmo com o crescimento do número de consumidoras 

no segmento de cerveja, a mulher não é comtemplada pela publicidade. O que se vê é a 

imagem de “mulher atraente” e o uso excessivo do corpo feminino nas propagandas de 

bebida. A Skol, de forma semelhante a outras marcas de cervejas pelo mundo, faz uso 

da imagem da mulher como atrativo sexual para o homem. A Skol tem representado 

continuamente a mulher de forma esteriotipada, expondo seu corpo de forma 

exacerbada, adotando um discurso que sexualiza a mulher. Observa-se uma ligação 

entre a imagem do corpo feminino com o seu slogan principal. Com a criação do novo 

slogan da cerveja, em 2013: "A vida te manda quadrado, você devolve redondo", e "Se 

o cara que inventou… bebesse Skol, ela não seria assim, Seria assim", novamente o 

marketing da Skol utiliza a imagem da mulher de modo a objetificá-la como base de 

suas campanhas. Em uma das mais recentes campanhas da marca, a Skol tentou usar a 

imagem da mulher no carnaval 2015, mas foi pega de surpresa pela não aceitação de sua 

campanha, onde fala para a mulher “deixar o não em casa”. Tamanha foi a revolta das 

mulheres, que o CONAR10 pediu a suspensão do anúncio. 

 

Imagem 2 – Tabela referente à evolução dos slogans utilizados pela marca (1990 – 

2013) 

 

 
                                                 
10 CONAR – Organização não governamental que visa impedir que a publicidade enganosa ou abusiva 

cause constrangimento ao consumidor ou a empresas. 
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2 – Campanhas polêmicas 

 

 O histórico de peças publicitárias desenvolvidas pela marca Skol, no geral, é 

marcado por diversas polêmicas com o PROCON11 e grupos associados a movimentos 

sociais. Suas campanhas foram consideradas abusivas à imagem da mulher, como se 

observa nas publicidades referentes ao Verão Skol. Após a polêmica ocorrida no 

carnaval de 2015, foi lançada a campanha ‘Ter pegada é não faltar com o respeito’, 

lançada em 9 de fevereiro de 2015 (pré-carnaval), e coordenada pela ONU Mulheres 

Brasil12. Tratou-se de uma resposta às publicidades que sugeriam uma abordagem 

agressiva ao se referir à figura feminina. A fim de discutir estas questões, desenvolve-se 

a seguir uma análise de três determinadas peças publicitárias que foram marcadas pela 

presença da sexualização da imagem femina.  

 

2.1 Tarja de censura (Anúncio 1) 

 

Entre o ano de 2006 e 2008, a Skol realizou peças publicitárias integralmente 

relacionadas com a sexualização da imagem da Mulher. Observa-se no anúncio abaixo 

(Anúncio 1) um claro apelo à imagem do corpo feminino, marcado pela nudez e pela 

ênfase no busto do corpo feminino. O anúncio é composto por uma mesma imagem em 

dois diferentes contextos. Trata-se de um corpo feminino nu, em primeiro plano, 

censurado nos seios. É notável a utilização de cores quentes, que não apenas despertam 

o inconsiente do anseio do consumidor pelo produto, como ainda remetem à coloração 

da bebida e da própria marca. A imagem sexualizada dos seios remete ao slogan 

característico da marca “desce redondo”, promovendo uma relação entre a marca e o 

formato arredondado característico dos seios.  

 

 

 

                                                 
11 PROCON – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. É um órgão estatal que auxilia o 

consumidor sobre seus direitos. É também no PROCON que se recorre quando há algum tipo de abuso 

em relação ao varejista ou atacadista sobre o consumidor. 

 
12 ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres) – Entidade das Nações Unidas destinada a promover a empoderamento de mulher e igualdade 

de género. 
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Imagem 3 – Anúncio da Skol produzido pela agência F/Nazca 

 

 

Fonte: Site Quase Publicitários 

 

A censura se faz presente na construção criativa do anúncio, buscando transmitir 

uma pretensão de bom humor com o formato de uma tarja, que é desconstruída no 

anúncio para que remeta a uma forma arredondada e associada aos seios. O anúncio 

promove uma comparação entre a tarja convencional e a arredondada, que permite uma 

melhor visualização dos seios femininos. A parte textual localizada na parte superior do 

anúncio reforça a sua ideia principal: “Se o cara que inventou a tarja de censura bebesse 

Skol, ela não seria assim. Seria assim.”. O anúncio é assinado pelo produto, 

acompanhado do seguinte texto: “Com Skol, tudo fica redondo.”. Esse slogan foi 

acusado de ser machista por grupos feministas e mais uma vez o CONAR recebeu 

denúncias. O slogan em questão marcou diversas peças publicitárias da Skol que se 

apropriaram da imagem feminina, como observado na evolução de suas campanhas.  

Trata-se de uma peça que se sustenta visualmente utilizando a imagem feminina 

como um recurso estratégico para despertar a libido masculina. Entretanto, seu conteúdo 

acaba por ser questionável em função das associações a ele atribuidas. Afinal, a marca 

se apropria de um apelo visual machista ao invés de uma mensagem bem construída e 

que se sustentasse por si só, sem o uso da imagem feminina como um objeto sexual. 
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Além disso, essa apelação acabou, consequentemente, sendo vista com maus olhos pelo 

público feminino. Trata-se ainda de uma peça publicitária que desconsidera o consumo 

de cerveja pelo público feminino, visando atingir somente o público masculino.  O 

slogan em questão, que reforça os ideais machistas existentes por trás da constituição 

das campanhas, marcou diversas peças publicitárias da Skol que se apropriaram da 

imagem feminina, como observado na evolução de suas campanhas e nas demais 

análises presentes na construção desse artigo. 

 

2.2 Bebedouro (Anúncio 2) 

 

O Anúncio é composto por duas imagens semelhantes, porém representando um 

contraste de contextos. Nele observa-se a figura feminina caracterizada por sua beleza e 

sensualidade, reforçada pela utilização de roupas curtas. Ele apela para a objetificação 

da imagem da mulher, que é apresentada em duas diferentes versões de um mesmo 

contexto. Em uma delas, a mulher se encontra inclinada para que se enfatizem as pernas 

e as nádegas. A ideia principal do anúncio se constrói a partir da imagem de um 

bebedouro tradicional, que tem sua forma transformada para associar à marca 

(redondo). O texto superior do anúncio apresenta: “Se o cara que inventou o bebedouro 

bebesse Skol, ele não seria assim. Seria assim.”. Logo, o anúncio promove uma 

comparação entre o bebedouro tradicional e o arredondado que influenciará na posição 

da mulher ao se inclinar para beber.  
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Imagem 4 – Anúncio da Skol produzido pela agência F/Nazca 

 

 

Fonte: Site Quase Publicitários 

 

As cores quentes aparecem e realçam as cores amareladas associadas à marca e 

transmitem a ideia de sede ao inconsciente. Analisando a peça, observa-se a imposição 

de um padrão de beleza que reforça preconceitos sociais, como a associação existente 

entre aparência física e status social. A atenção central do anúncio está focada na visão 

do corpo feminino, provocada pela posição em que a mulher se encontra e na maneira 

como o slogan da Skol reforça a construção de uma imagem machista e questionável, 

que se apropria da imagem feminina para a venda do produto. Assim como o anúncio 

analisado anteriormente, essa peça publicitária foi assinada pelo slogan “Com Skol, 

tudo fica redondo.”, remetendo novamente à objetificação sexual da imagem feminina 

presente na construção da peça. 

 

2.3 Esqueci o “não” em casa - Anúncio 3 

 

A campanha promovida pela Skol durante o Carnaval de 2015 representou uma 

grande polêmica para a marca, sendo criticada na internet por incentivar o assédio 
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sexual por meio de uma apologia ao estupro.  Trata-se de uma campanha desenvolvida 

pela agência publicitária F/Nazca Saatchi & Saatchi, que apostou na utilização de frases 

como "Esqueci o 'não' em casa" e "Topo antes de saber a pergunta", veiculadas em 

diversos pontos de ônibus do Brasil. 

Ao ser questionada, a Skol alegou que a campanha tem "como mote aceitar os 

convites da vida e aproveitar os bons momentos", de acordo com o site G1. A polêmica 

levou à substituição das frases, que buscaram uma maior clareza na transmissão da 

suposta ideia principal, por trás da campanha. "Repudiamos todo e qualquer ato de 

violência, seja física ou emocional, e reiteramos o nosso compromisso com o consumo 

responsável", concluiram.  

O texto original da campanha foi fortemente criticado na internet via redes 

sociais por jornalistas e grupos feministas, por passar a ideia de que as mulheres estão 

disponíveis no Carnaval e que elas podem ser abordadas e tocadas mesmo sem nenhum 

tipo de consentimento, criando uma associação com práticas de estupro e abuso sexual. 

Além disso, a repercussão via web foi marcada pela indignação de diversos internautas, 

que publicaram respostas negativas à visão promovida pela Skol. 

Considerando o histórico da marca com objetificação da imagem feminina, a 

justificativa da mesma pode ser duvidosa, levando a um questionamento referente ao 

compromisso da Skol com o objetivo inicial da campanha. Embora deixada de ser 

veiculada, a campanha pode ter afetado a imagem institucional da Skol, de acordo com 

Fábio Mariano (2015), professor de mestrado profissional em comportamento do 

consumidor da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). O professor 

argumentou que "No século 21, a questão não é só o impacto para a imagem da marca, 

mas sim o impacto na sociedade". Parte desse impacto se deve ao poder de alcance das 

redes sociais: "A campanha fica eternizada, jamais será apagada da memória digital das 

redes sociais" (MARIANO, 2015). 
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Imagem 5 – Imagem representando a repercussão negativa da campanha na web 

 

 

Fonte: Site Estadão 

 

Imagem 6 – Reformulação da campanha realizada pela Skol 

 

 

Fonte: Site O Globo 

 

4 – Campanhas atuais e alternativas 

 

Devido às polêmicas e às associações negativas, o uso da imagem da mulher nas 

propagandas de cerveja, ainda que com forte presença nas campanhas, tem sido evitada 

no desenvolvimento de campanhas dentro do atual mercado. A atualidade, marcada por 

conquistas femininas de igualdade e cidadania, influencia na permanência de 
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publicidades que contribuem para um olhar machista sob o gênero feminino. Do ponto 

de vista comercial, a permanência do uso de valores polêmicos que comprometem a 

imagem da marca e sua repercussão entre o público passa a ser questionada. A Skol e 

outras grandes marcas de cerveja buscaram desenvolver novas visões e campanhas que 

não mais se relacionassem com a imagem da mulher, mas sim que buscassem transmitir 

as qualidades e diferenciais de seus produtos, relacionadas com o prazer proporcionado 

pelo consumo da bebida. Temáticas como amizade, camaradagem e festas começaram a 

ser abordadas com mais frequência no lugar da tradicional referência ao corpo feminino 

após as campanhas do Verão Skol.  

No ano de 2013, a Skol inovou novamente com o lançamento da Skol Beats 

Senses, uma linha voltada para o consumo em baladas e casas noturnas. Segundo a 

marca, a linha foi desenvolvida especialmente para quem busca “novidades e novas 

experiências no universo da noite”. O novo produto foi lançado no mercado com uma 

campanha extremamente inovadora para divulgar seu conceito “azul por fora, 

inexplicável por dentro”. Foi desenvolvido um comercial filmado integralmente 

embaixo dágua, reproduzindo uma balada com elementos surreais reforçados por um 

jogo de luz e movimento que desperta a atenção do consumidor. O anúncio, sem se 

apropriar da objetificação da imagem feminina, ganhou uma grande repercussão e 

aceitação do grande público.  

 

Imagem 7 – Cena do anúncio Skol Beats Senses, representando uma balada debaixo 

d’água 

 

 

Fonte: Site Clube online 
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Imagem 8 – Making of do anúncio Skol Beats Senses, filmado integralmente 

debaixo d’água 

 

 

     Fonte: Site Divemag 

 

Imagem 9 - Skol busca novas temáticas como a amizade em suas atuais campanhas e 

anúncios 

 

 

Fonte: Site At2d Marketing 

 

CONCLUSÃO 

 

 Foram identificados na construção desse artigo diferentes rumos criativos 

tomados pela Skol ao longo de sua evolução histórica nas últimas décadas. A presença 
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de campanhas elaboradas pela marca, que abusaram da objetificação da imagem da 

mulher, puderam ser observadas e analisadas, confirmando a forte existência de um 

apelo sexual construido por meio de ambiguidades e abordagens polêmicas, em um 

processo de sexualização da imagem feminina.  

Foi realizada uma análise dessas campanhas que visou apontar a presença de elementos 

machistas ao longo das décadas de atuação da Skol no mercado brasileiro, enfatizando o 

uso da imagem da mulher na construção do imaginário sexual masculino. A associação 

existente entre consumo de álcool e ideais de diversão e prazer sexual, marcou diversas 

passagens da década de 2000. Pode-se observar também que essa associação está 

perdendo espaço dentro da publicidade atual, dando lugar a campanhas alternativas que 

buscam evitar novas polêmicas e ameaças à imagem da marca no mercado brasileiro. 

Após a análise realizada de elementos importantes do processo histórico da Skol (como 

o surgimento da marca, a análise mercadológica das marcas de cerveja nas últimas 

décadas e a construção das peças publicitárias atuais e alternativas), observou-se um 

potencial existente na marca que se manteve ofuscado por campanhas machistas e 

polêmicas com a negativa repercussão entre o público feminino. 

 As constantes repercussões desencandeadas pelo machismo, identificadas em 

determinadas campanhas, entram em contraste com seu potencial no mercado, que 

acaba prejudicado pela insistência em ideais conservadores e preconceituosos, 

existentes por trás da confecção das peças publicitárias que apostam na objetificação da 

imagem feminina. A polêmica ocorrida no carnaval de 2015 marcou o cuidado cada vez 

mais necessário ao se dirigir uma mensagem publicitária, que está sujeita a uma 

interpretação equivocada ou a uma inesperada revolta do público consumidor, muitas 

vezes não identificado corretamente pela empresa. O artigo alegou uma provável 

exclusão do público feminino na construção criativa das peças publicitárias analisadas, 

o que pode ser um reflexo de uma pesquisa de mercado ineficaz, considerando que a 

cerveja não é um produto direcionado exclusivamente ao público masculino, 

representando um conceito estabelecido por uma visão equivocada e preconceituosa.  

 Conclui-se que o uso da imagem feminina representa não apenas um ideal 

abusivo e intolerável nos dias atuais, mas uma ameaça à imagem institucional da Skol 

no mercado. O consumidor e sua visão de mercado representam uma oportunidade ou 

uma ameaça a uma empresa, com o poder de construir ou destruir sua reputação social. 

Não é apenas justificável como necessário o investimento da franquia em campanhas 

que abordem outras temáticas e inovações, que promovam o petencial criativo existente 
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na marca, se distanciando cada vez mais de um já estabelecido tabu dentro da indústria 

da cerveja, grande berço da publicidade machista e abusiva.  
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