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RESUMO 

Fernandes, Liana Beatriz Chaves. As mudanças nos filmes publicitários da cerveja 
Skol na primeira década do século XXI. Monografia (Graduação em Comunicação 
Social, Habilitação em Radialismo) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro, 2009. 
 
  

 

 

 

 

Nesta pesquisa discutem-se as mudanças nos filmes publicitários da cerveja 
Skol, a mais vendida no Brasil, nos primeiros dez anos do séc. XXI, devido às restrições 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Auto-regulamentação, CONAR, em outubro 
de 2003, e a Lei Seca, que proíbe o consumo de álcool pelos motoristas, reforçando o 
Código de Trânsito, e punindo mais severamente os infratores. No estudo visa-se a 
analisar essas transformações de abordagem da Skol em doze vídeos veiculados na TV 
– um por ano, de 2000 a 2008, e três filmes de 2009 – considerando também os efeitos 
audiovisuais utilizados. Os motivos dessas mudanças também são explicados. São 
mencionados ainda o público-alvo dessas campanhas publicitárias e como a Skol 
conseguiu se tornar a marca líder no segmento. Após um breve histórico sobre a entrada 
da televisão no Brasil e algumas características dessa mídia, através de uma análise 
sobre como o discurso utilizado nas campanhas veiculadas na TV afeta o consumidor, 
procura-se também desvendar as razões do sucesso e do encantamento produzido por 
esses vídeos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILME PUBLICITÁRIO, SKOL, CONAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

ABSTRACT 
 
 

Fernandes, Liana Beatriz Chaves. As mudanças nos filmes publicitários da cerveja 
Skol na primeira década do século XXI. Monografia (Graduação em Comunicação 
Social, Habilitação em Radialismo) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro, 2009. 
 
  

 

 

 

 

On this research are debated the changes on Skol beer’s advertisings – the best 
selling in Brazil – on the firsts ten years of the 21th century, due to the restrictions 
settled up by the Conselho Nacional de Auto-regulamentação, CONAR, and by the 
Brazilian law, that prohibit the alcohol consume while driving and punish the 
infractions more severely. The changes on Skol approaches’ are studied on twelve 
movies: one per year until 2008, and three of 2009, considering the used audiovisual 
resources too. And the reason of those changes are also explained. There are mentioned 
the target of those campaigns and how Skol has become the biggest beer brand in 
Brazil. After a brief historical of the beginning of the television in Brazil and some of it 
characteristics, through an analyze of how this media’s discourse affects the consumer, I 
try to discover the reasons of the success and the charm of those advertisings.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTISINGS, SKOL, CONAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

9 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

 

Figura 1: Gráfico do consumo de bebidas alcoólicas no Brasil                             10 

Figura 2: Gráfico das cervejas mais consumidas no Brasil                                    10 

Figura 3: Esquema do processo de propaganda                          17 

Figura 4: Ranking das marcas de cervejas que não perderam valor no mundo      24 

Tabela 1: Relação de filmes, ano e aspectos analisados                                         27 

Ficha técnica do filme Tatuí                   29 

Ficha técnica do filme Sereia                  30 

Ficha técnica do filme Paquera Final                31 

Ficha técnica do filme Aliança                  32 

Ficha técnica do filme Surfista                 33 

Ficha técnica do filme Galera                 34 

Ficha técnica do filme Carrinho                  35 

Ficha técnica do filme Jogging                36 

Ficha técnica do filme Cartório                 37 

Ficha técnica do filme Futebol                 38 

Ficha técnica do filme Carnaval                 39 

Ficha técnica do filme São João                 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A: Anexo “A” do CONAR – Bebidas Alcoólicas    45 

Anexo B: Anexo  “P” do CONAR – Cervejas e Vinhos    51 



 
 

11 

SUMÁRIO 

 

 

 

1    INTRODUÇÃO                 08 

2    BREVE HISTÓRICO SOBRE TV E FILME PUBLICITÁRIO NO BRASIL14 

3    O CONSUMIDOR               17 

4    SOM, IMAGEM E MOVIMENTO NO FILME PUBLICITÁRIO                   20 

5    “A CERVEJA QUE DESCE REDONDO”                                                           23 

5.1 CAMPANHAS DA CERVEJA SKOL             25 

5.2 ANÁLISE DOS FILMES              29 

5.3 NOVOS FILMES                36 

6    CONCLUSÃO                42 

REFERÊNCIAS                43 

ANEXOS                   44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo constitui-se em uma análise sobre o filme publicitário, 

especificamente, sobre os produzidos pela marca de cerveja Skol, a mais vendida no 

Brasil. Além da análise do contexto atual, com a Lei Seca, são abordadas as adaptações 

cenográficas e de roteiro que foram feitas devido à implementação desta, e os atributos 

usados para apresentar a significação desejada ao telespectador/consumidor. 

De acordo com a revista Meio & Mensagem, quando a propaganda de cigarros 

foi proibida na televisão, no rádio, em outdoors e na internet, em dezembro de 2000, as 

agências de propaganda perderam um grande volume de capital, afinal a indústria de 

cigarro era a maior cliente. Nesta época e nos três anos seguintes, surgiu a possibilidade 

de que o setor de bebidas alcoólicas também sofresse as mesmas sanções.  

Assim, para evitar que isso ocorresse, o CONAR estabeleceu novas normas para 

a publicidade de bebidas alcoólicas, que entraram em vigor para a televisão, rádio e 

cinema em dezembro de 2003. Dessa forma, as agências de propaganda tiveram de 

inovar e criar campanhas que continuassem agradando tanto à indústria quanto ao 

consumidor.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Antes de falar sobre o filme publicitário, é importante distinguir “publicidade” 

de “propaganda”. De acordo com Armando Sant’Anna, em seu livro Propaganda: 

teoria, técnica e prática, embora os dois termos sejam usados da mesma forma, há 

diferenças de significados: 

A propaganda compreende a ideia de implantar uma crença na mente 
alheia. (...) Publicidade é um meio de tornar conhecido um produto, 
um serviço ou uma firma. (...) seu objetivo é despertar na massa 
consumidora o desejo pela coisa anunciada ou criar prestígio ao 
anunciante. (SANT’ANNA, p. 59) 

Apesar das distinções, tanto a publicidade quanto a propaganda são meios de 

comunicação de massa muito fortes e atingem a mídia impressa, Internet, outdoors – 

embora, atualmente, haja restrições –, rádio, televisão e, mais raramente, o cinema. Na 

TV são apresentadas em forma de filmes publicitários.  

Em geral, os vídeos publicitários têm duração média entre 30 e 60 segundos. As 

quatro grandes marcas de cerveja brasileiras Skol, Brahma, Antártica e Nova Schin 

apresentam seus produtos em diversas mídias, mas, principalmente, na audiovisual. Isso 

porque este gênero permite a associação de imagens e textos para produzir símbolos. E 
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o filme publicitário faz uso disto e de diversas formas de expressão, como a linguagem 

moderna ou não, a fala ou o silêncio, além de efeitos visuais e canções que produzem 

tais símbolos e significados. Roland Barthes, em Mitologias, cita o exemplo do sabão 

Omo e as características do produto destacadas no comercial para evidenciar e fazer o 

consumidor perceber o significado dos seus símbolos. Quando ele fala sobre a espuma, 

faz analogias quanto às bebidas: 

 

Quanto à espuma, todos conhecem o seu significado de luxo: em 
primeiro lugar, aparenta uma certa inutilidade; depois, a sua 
proliferação abundante, fácil, quase infinita, deixa supor na substância 
que a gera um germe vitorioso, uma essência sã e potente (...) ; enfim, 
predispõe o consumidor a uma imaginação aérea da matéria, a um 
modo de contato (...) desejado  e deliciosamente gozado, quer no setor 
gustativo, quer no do vestuário, como no dos sabonetes. (BARTHES, 
p. 30) 
 

Assim, além de a publicidade construir uma relação afetiva, dependente entre o 

produto e o público, consegue fazer com que determinada mercadoria seja comprada. 

Ela faz com que o produto seja desejado ou porque este é visualmente atrativo, tem 

qualidade, ou porque o roteiro, o cenário e os diálogos são divertidos, a música e os 

atores são bons etc. Vende-se um estilo de vida, um mundo perfeito, amizade, emoções. 

E com o tempo, o desejo provocado torna-se uma necessidade.  

Essa interação é reforçada à medida que estes filmes retratam, muitas vezes, 

situações parecidas com o cotidiano dos telespectadores – como Everardo Rocha 

destaca em O Cotidiano Ritualizado: Reflexões sobre o Anúncio na TV –, suas 

aspirações ou a cultura local.  

 

Quando pensamos no mundo dos anúncios publicitários podemos ver 
que ele inspira toda uma sensação de magia, de ideal, de fantasia. Um 
mundo parecido com o nosso é apresentado “dentro” de cada anúncio 
(...). Mundo onde existem seres vivos e, paradoxalmente, dele se 
ausenta a fragilidade humana. (ROCHA, p. 31) 
 

Mas, o conceito de cultura no Brasil, um país em que os abismos sociais são 

alarmantes e o acesso ao conhecimento é restrito, não deve ser definido como o acervo 

intelectual que caracteriza e diferencia um determinado grupo social de outro, nem 

como valores universais, mas como um conjunto de ações comuns aos indivíduos, de 

acordo com o contexto que vivenciam.  
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Logo, ao trazer esta reflexão sobre cultura para o objeto de estudo desta 

pesquisa, é possível identificar a associação entre “beber cerveja” e “ser brasileiro”. Isso 

porque quando se pensa no consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, a cerveja é a mais 

consumida, segundo um estudo chamado "Padrões de Consumo de Álcool na População 

Brasileira", realizado pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD), em 

parceria com a UNIFESP, em 143 municípios do país, no mês de agosto de 2007. E a 

cerveja mais vendida no país, segundo a Nielsen, é a Skol.  

 

Figura 1                 

     FONTE: Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e UNIFESP/agosto de 2007. 

 
 
Figura 2 

 

 

    

FONTE: Nielsen./outubro de 2008. 
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1.2 OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é provar que, apesar de os filmes publicitários das 

cervejas brasileiras em geral, serem obrigados a seguir a resolução do Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), de outubro de 2003, e não 

exibir imagens de animais humanizados e de apelos sexuais – objetos que atraem o 

consumidor e são identificados culturalmente como brasileiros –, eles não perderam a 

qualidade, o humor e o foco que se propõem atingir. Os filmes publicitários 

modificaram a sua estratégia, mas não deixaram de apresentar belas mulheres. Elas 

continuam fazendo parte desses filmes, afinal, “mulher bonita + brasileiro” é uma 

combinação cultural nossa. A diferença da abordagem atual está, basicamente, nos 

roteiros. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Os filmes publicitários tentam mostrar um pouco da “realidade” de grande parte 

da população, mas, principalmente, dos modos de agir da sociedade. Os vídeos de 

cerveja, em geral, sempre unem a diversão à bebida, afinal, o momento da ingestão da 

cerveja, é também um momento de descontração do indivíduo.  

Mesmo sem o compromisso de produzir verdades – muito pelo contrário, a 

imaginação tem um papel essencial nesses tipos de vídeo – esses comerciais, na maioria 

das vezes, são cheios de personagens “reais” e algumas situações do cotidiano. Assim, 

esta pesquisa é importante para avaliar quais os conteúdos veiculados por estes filmes, 

que “entram” nas milhares de casas todos os dias.   

 

1.4 METODOLOGIA 

Como instrumentos de pesquisa foram utilizados livros, artigos e anotações de 

caderno sobre as características do país, a publicidade, a televisão brasileira e o 

discurso, além de buscas na Internet para a obtenção de dados sobre a cerveja Skol e a 

legislação brasileira. O recorte dado a este estudo foi a descrição e um breve histórico 

da televisão no Brasil e dos filmes publicitários e análise dos filmes da Skol na primeira 

década do século XXI. O estudo dos filmes foi dividido entre descrição dos comerciais, 

a abordagem, os efeitos audiovisuais e a interação com os aspectos considerados 

brasileiros.  
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1.4.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Muito se fala sobre a sedução da televisão e seus comerciais. Dessa forma, vale 

lembrar as idéias de alguns autores de obras importantes sobre as questões propostas.  

Jean Baudrillard ressalta o simulacro da vida real, pois a própria realidade 

cotidiana, política e social abrange o que o autor chamou de hiper-realidade. O mesmo 

também é defendido por Everardo Rocha, pois a fronteira entre a ficção e a realidade é 

quase invisível. Elas se confundem: a imagem é "reflexo de uma realidade profunda; 

mascara e deforma uma realidade profunda; mascara a ausência de realidade profunda; 

não tem relação com qualquer realidade: ela é o seu próprio simulacro puro”. 

(Baudrillard, p.13).  

Já a construção de signos e mitos, foi abordada por Roland Barthes. Seu estudo 

sobre o imaginário das sociedades industriais e os meios de comunicação de massa — 

representados pela imprensa e a publicidade, já que o cinema obtinha um alcance maior 

do que a televisão, na década de 50. Barthes afirma que "o mito é uma fala roubada e 

restituída”, e isto é um exemplo do que a televisão faz nos dias de hoje. Ela “rouba” 

gestos, visuais, “falas comuns” de pessoas e estabilizam vínculo social. A televisão, a 

publicidade resume o mito.  

 

1.4.2 LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Para a elaboração desta pesquisa, o site da Ambev foi bastante visitado, assim 

como o da Skol e o da revista Meio & Mensagem. 

 

1.4.2.1 SELEÇÃO DOS VÍDEOS 

Para avaliar as mudanças nos filmes da Skol foram selecionados 12 vídeos, dos 

primeiros dez anos do século XXI. De 2000 a 2008 foram analisados um filme por ano; 

a escolha foi feita com base nos aspectos audiovisuais mais relevantes. E de 2009 foram 

escolhidos os três vídeos mais marcantes até agora, com aspectos brasileiros mais 

destacados. 

 

1.4.2.2 DEFINICÃO DE TÉCNICA DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

Os filmes foram analisados segundo os aspectos audiovisuais, tais como 

movimentos de câmera, efeitos sonoros, trilhas sonoras, música e planos e 

enquadramentos. Também foram ressaltados o roteiro e as imagens utilizadas nos filmes 

de 2000 a 2009.  
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1.4.3 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A avaliação dos filmes foi feita com base no “antes e depois” das resoluções do 

CONAR e das imposições da Lei Seca nos vídeos. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

No capítulo 1 há a introdução com elucidação de alguns conceitos básicos sobre 

publicidade, propaganda e cultura. 

No capítulo 2 foi elaborado um breve histórico sobre a entrada da televisão e do 

filme publicitário no Brasil.  

No capítulo 3 são feitas algumas considerações sobre o consumidor, a indústria 

cultural e o papel da psicologia na Publicidade.  

No capítulo 4 são abordados o processo de montagem de um filme publicitário, 

desde a procura pelo cliente pela agência de propaganda até a veiculação do vídeo. O 

uso do som, da imagem e do movimento da câmera. 

No capítulo 5 é apresentado um pequeno histórico da Skol, segundo o site da 

Ambev, a mudança no posicionamento da marca e é feita a análise dos 12 filmes. Por 

fim, no capítulo 6, estão a conclusão e, logo a seguir, os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE  TV E  FILME PUBLICITÁRIO NO BRASIL 

Um dos meios de publicidade mais usados pela propaganda é o comercial. 

Segundo o autor Rafael Sampaio, em seu livro “Propaganda de A a Z”, o comercial é 

uma “peça de comunicação cinemática, feita em filme ou videoteipe (ou de uma 

combinação desses materiais), utilizada em cinema e televisão” (SAMPAIO, p. 235). O 

videoteipe – gravação e manipulação de imagens através do uso de fita magnetizada – 

está sendo substituído pela gravação digitalizada e, como o foco deste estudo é o filme 

publicitário para televisão, antes de falar mais sobre esta peça, é pertinente fazer um 

breve histórico sobre a TV no Brasil. Os dados informados a seguir foram destacados e 

editados, mas estão disponíveis no livro de Sérgio Mattos: Um perfil da TV brasileira: 

40 anos de história — 1950 a 1990. (1990) ou na Internet, no site do autor. 

A televisão foi introduzida no país em 1950, pelo jornalista e magnata da 

imprensa, Assis Chateaubriand (1891-1968), com a inauguração da TV Tupi, em São 

Paulo, em 18 de setembro de 1950. Para discutir o papel da televisão no país, segue um 

breve relato da chegada deste meio estratégico de comunicação no Brasil, que foi 

influenciado pelo rádio, por seu formato e sua estrutura, e ainda utilizou, no início, os 

técnicos e os atores deste que, na época, era o veículo de comunicação mais popular no 

Brasil. 

O modelo brasileiro de televisão foi pautado na renda advinda da publicidade e, 

portanto é considerado um modelo de desenvolvimento dependente. Por isso, a televisão 

foi, desde o início, considerada um veículo publicitário e uma mídia voltada para os 

interesses capitalistas e das classes dominantes. 

Desde a década de 50 o Brasil busca desenvolver os meios de comunicação no 

país, mas é a partir do governo dos militares que surgem os primeiros incentivos à 

modernização da mídia impressa — juntamente com o maior controle desta e a 

expansão do parque gráfico —, assim como abertura de novos canais para a mídia 

eletrônica. O modelo de desenvolvimento econômico também contribui para o rápido 

desenvolvimento da indústria, para a construção de rodovias, aeroportos e para a 

modernização do sistema de telecomunicações. 

Entretanto, a televisão ainda não atingia o grande público, e assim, não havia 

anunciantes brasileiros investindo nesse meio. Logo, as agências de publicidade 

estrangeiras, já instaladas no Brasil, utilizavam a TV como veículo de divulgação e 

decidiam sobre a programação a ser exibida — é a entrada dos anunciantes na TV  
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brasileira. Dessa forma, durante os 20 anos seguintes, os programas eram identificados 

pelos nomes dos patrocinadores, por exemplo, “Repórter Esso”, “Telenotícias Panair”, 

“Telejornal Pirelli” etc.  

 Depois da TV Tupi de São Paulo, Chatô inaugurou a TV Tupi/Rio, em 1951. 

Porém, quase não havia receptores, uma vez que o aparelho de televisão custava muito 

caro e era, portanto, um artigo de luxo. Então, visando popularizar esse veículo, Chatô 

instalou alguns aparelhos em praças públicas. Hoje, de acordo com um artigo publicado 

no suplemento especial 80 anos – Cultura e Comportamento, do jornal O Globo, no dia 

29 de outubro de 2005, há 40 milhões de residências com televisores no país.  

Sob o comando de Gontijo Teodoro, vai ao ar em 1953, na TV Tupi, o Repórter 

Esso, programa de grande sucesso no rádio que vai para a televisão. No mesmo ano é 

inaugurada a TV Record de São Paulo, que entrou para a história com os Festivais de 

Música e os programas musicais — A TV Record se torna imbatível em cobertura 

esportiva em 1954. 

Em 1959 o governo libera a importação de videoteipe, que tornou possível a 

novela diária, usado regularmente a partir de 1962, quando é criado o CONTEL 

(Conselho nacional de Telecomunicações). Logo depois, em dezembro de 1957, 

Roberto Marinho, ex-dono do jornal O Globo, ganha as concessões de canais de TV no 

Rio e em Brasília, e assina um contrato, em 1962, com o grupo americano Time Life 

Incorporated — interessado nos meios de comunicação da América Latina —, para 

criar a TV Globo. 

Após o surgimento do apresentador Silvio Santos, em 1961, na TV Paulista, e da 

promulgação do decreto que regulamenta os serviços de radiodifusão, em 1963, chegam 

ao Brasil os primeiros aparelhos de TV a cores, importados dos Estados Unidos. Em 

1965, um ano após o golpe militar, as Organizações Globo inauguram a TV Globo, no 

Rio de Janeiro, e em 1966, em São Paulo, com a compra da TV Paulista.  

Com o golpe de 1964, e a mudança no eixo sócio-econômico, os meios de 

comunicação de massa também sofrem modificações em prol de um rápido 

desenvolvimento nacional. De acordo com Sérgio Mattos, “os veículos de comunicação 

de massa, principalmente a televisão, passaram a exercer o papel de difusores da 

produção de bens duráveis e não- duráveis”. Durante o governo dos militares, as 

estações de rádio e os canais de TV foram objeto de forte controle político, uma vez que 

as concessões eram cedidas pela administração federal.  
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Em 1966 a TV Globo — já possuindo videoteipe e editor eletrônico —, dá início 

a grandes inovações na televisão brasileira, criando patrocínios e vinhetas de passagem. 

Em 1969 o grupo Time Life, após sete anos da abertura do contrato, se retira da TV 

Globo, devido à pressão de governistas, uma vez que era ilegal a participação de uma 

corporação estrangeira em atividades de meios de comunicação de massa. A TV Globo, 

então, se nacionaliza e salda sua dívida com a Time Life em 1975. 

Nessa fase os custos televisivos sofrerem redução, a produção aumentou e o 

Brasil ingressou nos festivais publicitários internacionais. E apesar de o mercado 

publicitário começar a investir cada vez mais nesse gênero nos anos de 1980, os 

primeiros filmes publicitários brasileiros surgiram em 1950.  

Contudo, no Brasil dos anos 50 e 60, a mercadoria cultural produzida em larga 

escala e padronizada – música, livros, publicidade, programas de televisão e imprensa –, 

a produção dos intelectuais e dos artistas passa a não ser mais direcionada ao homem 

simples, mas torna-se cada vez mais determinada pelo mercado, formadora de 

comportamentos, identificações e de facetas diversas – Sociedade Pós-Moderna.  

 

(...) quando selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos 
o que consideramos publicamente valioso, bem como os modos com 
que nos integramos e nos distinguimos na sociedade, com que 
combinamos o pragmático e o aprazível. (CANCLINI, p. 45) 

 
 

Com o tempo, a narrativa usada pelos vídeos publicitários foi se aproximando do 

público. Hoje, os comerciais aproveitam o efeito da tríade imagem, som e texto para 

contar uma história, construir identificações e encantar o telespectador/consumidor, que 

tem a televisão como um meio de entretenimento. 

Esse quadro tem como base a audiência que as emissoras de TV atingem. De 

acordo com Rafael Sampaio, “a televisão é o maior meio publicitário do país, recebendo 

62% do total dos investimentos feitos em veiculação” (SAMPAIO, p. 87). Grande parte 

da receita destas advém dos anunciantes, que optam por esta mídia pela capacidade que  

ela tem de chegar às massas, de ter amplitude nacional – segundo Sampaio, a TV atinge 

quase 90% dos lares brasileiros –, de propagar som, permitir imagem em movimento e 

cores. 
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3 O CONSUMIDOR 

Sabe-se que existem diversas formas de comunicação, de se transmitir 

mensagens e significados a serem interpretados, reconhecidos pelo receptor. Este, por 

outro lado, opta por aceitar ou não essas mensagens. Como Paul Lazarfeld (1948) 

acreditava, a mídia não possui um “poder hipnótico” sobre as massas. Estas não são 

conduzidas somente pelo o que ela apresenta e tenta influenciar, mas, como defende 

Joseph T. Klapper (1948), há conjunturas que interferem neste processo de absorção de 

conteúdo como os contextos cultural, social e político em que estes vivem; familiares, 

amigos e ícones da sociedade também influenciam escolhas. 

Além disso, não há como falar em transmissão de imagens de TV, cinema, rádio, 

periódicos etc. sem mencionar a comunicação de massa. O próprio cinema é citado por 

dois teóricos frankfurtianos, Adorno e Horkheimer, como um elemento que deixou de 

ser considerado diversão, à medida que não é mais uma “criação”, mas uma produção 

padronizada, que recria um produto semelhante a outro que já existia. E no caso dos 

filmes publicitários, em especial os de cerveja, o objeto do estudo, eles “participam” dos 

lares e da vida dos espectadores, independentemente da classe social.  

De acordo com aqueles dois teóricos, a Indústria Cultural cria produtos que se 

dirigem a um público nacional, ou até mundial, que suprem necessidades falsas ou reais 

de consumo dos indivíduos: apresenta filmes com estórias não baseadas na realidade, 

mas que servem para tentar padronizar consumidores e consciências.  

 

O consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer 
crer (...). A indústria cultural abusa da consideração com relação às 
massas para reiterar, firmar e reforçar a mentalidade destas, que ela 
toma como dada a priori, imutável. (...). As massas não são a medida, 
mas a ideologia da indústria cultural, ainda que esta última não possa 
existir sem a elas se adaptar. (ADORNO, p. 288) 
 

Mas é preciso ressaltar que o consumidor também fantasia a sua realidade. Edgar 

Morin diz que “no setor imaginário, o realismo domina”. E o contrário também ocorre 

porque, continua ele, “a cultura de massa é animada por esse duplo movimento do 

imaginário arremedando o real e do real pegando as cores do imaginário.” (MORIN, 

P.37)  

 

Os filmes-padrão tendem igualmente a oferecer amor, ação, humor, 
erotismo em doses variáveis; misturam os conteúdos viris (agressivos) 
e femininos (sensuais), temas juvenis e os temas adultos. A variedade 
(...) visa a satisfazer todos os interesses e gostos de modo a obter o 
máximo de consumo. (MORIN, p. 35)  
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A publicidade tenta fazer do consumo, uma atitude. É possível provar isso 

usando como exemplo alguns vídeos extintos, veiculados na televisão há anos, como os 

de cigarro, que mostravam sempre jovens bonitos e saudáveis praticando esportes 

radicais, ao som de músicas de rock. Os slogans também provocavam: “Hollywood, é o 

sucesso” ou “Free, questão de bom senso”. Tudo, desde a escolha dos atores, do 

figurino, cenário e até a trilha sonora, é direcionado a encantar o telespectador. Mesmo 

que o produto nada tenha a ver com o que está sendo exibido: todos sabem que cigarro 

não tem qualquer ligação com uma vida saudável. Outro exemplo é um comercial antigo 

da Skol, em que eram mostradas a Ilha Quadrada – com pessoas que bebiam outra 

cerveja e, por isso, eram desanimadas, mais velhas e fora de forma – e a Ilha Redonda, 

com pessoas que bebiam Skol, jovens, bonitas e alegres.  

E a publicidade lida com esse imaginário, com o status demonstrado pelo 

produto, com os desejos e as necessidades do indivíduo. Everardo Rocha descreve o que 

um anúncio publicitário faz: 

Um anúncio conta uma “estória” Em seu interior, uma estrutura 
dramática dá conta deste efeito de recepção que, por sua redundância, 
envolve o consumidor no fluxo de “realidade” próprio do anúncio. 
Uma vida paralela, de personagens e situações humanas, é projetada 
pelo anúncio e se torna contraponto alternando realidades frente ao 
receptor num permanente jogo de ilusões (ROCHA, p.34). 

Entretanto, o consumo está ligado a diversos hábitos pessoais do indivíduo. 

Armando Sant’Anna aborda o papel da Psicologia na propaganda e diz que fatores 

como concentração, interesse, memória, percepção, imaginação, emoção, vontade, 

desejo, conduta, necessidades biológicas, associação de idéias e motivação influem na 

mente das massas. Logo, ao fazer o roteiro de um comercial, o foco está no que agrada 

grande parte da população de determinado país/cidade. 

Quanto mais conhecermos sobre o valor das palavras, sobre as 
necessidades, desejos e impulsos humanos e as emoções que 
desencadeiam, mais saberemos sobre a técnica de persuasão e seu 
modo de operar. (SANT’ANNA, p. 77) 

Mencionar a individualidade humana remete à outra questão: a dualidade desejo 

X necessidade. Este é um ponto essencial a ser debatido, já que a necessidade é o que é 

capaz de, no fim, direcionar atitudes, e o desejo, de concretizá-las. Assim, para que um 

filme publicitário atinja o telespectador, deve provocar reações afetivas que levem a um 

ato de consumo. Provocar uma necessidade e o desejo de satisfazê-la com o seu 

produto. 
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Dessa forma, usando os vídeos de cerveja como exemplo, durante os 30 

segundos de exibição, o filme reúne alguns aspectos fortes da natureza humana. Pode-se 

observar que eles relacionam diversão, encontro com os amigos, praia, bar, humor 

(campanha “Redondo é rir da vida”, da Skol), bom paladar (o sabor da bebida), muitas 

vezes, esporte (futebol), beleza e cultura (“Eu sou Brahmeiro, amor, eu sou Brahmeiro. 

Sou do batente, sou da luta, sou guerreiro, eu sou brasileiro” – trilha sonora do 

comercial da Brahma). A mensagem que a publicidade passa ajuda a constituir o mito 

do “ser brasileiro”, ainda que o consumidor seja capaz de questioná-lo, como Jean 

Baudrillard ressalta ao dizer que “o mito existe, mas há que se evitar acreditar que as 

pessoas creem nele: é essa a armadilha do pensamento crítico, que só pode exercer-se 

partindo de um pressuposto de ingenuidade e de estupidez das massas.”.   

O mito não se define pelo objeto de sua mensagem, mas pela maneira 
como a profere (...). O mito é uma fala (...). Esta fala é uma 
mensagem. Pode, portanto, não ser oral; pode ser formada por escritas 
ou por representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o 
cinema, a reportagem, o esporte, os espetáculos, a publicidade, tudo 
isso pode servir de suporte à fala mítica. (BARTHES, p. 132) 
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4 SOM, IMAGEM E MOVIMENTO NO FILME PUBLICITÁRIO  

Desde as inovações nas artes, alguns elementos como o som, aliado ao 

movimento, tornaram-se fundamentais em vídeos. Falando dos filmes publicitários, o 

papel da trilha sonora e da música é um dos mais importantes, já que elas, muitas vezes, 

exaltam a imagem e podem transmitir a mensagem do comercial por si só.  

Entretanto, a narrativa também tem um papel importante. Deleuze, em seu livro 

A imagem-tempo, já dizia que o “enunciado narrativo opera necessariamente por 

semelhança ou analogia, e, na medida em que procede com signos, estes são “signos 

analógicos”.” (DELEUZE, p. 39) . A narração também envolve a montagem, direciona 

os movimentos de câmera e dita os recursos audiovisuais a serem usados. 

Desde a entrada do som no cinema, percebe-se que a própria fala dá cadência a 

uma sequência. Quando um personagem fala rápido, sabe-se que a cena é de ação, é 

agitada, tensa, angustiante. O silêncio também conduz a estas últimas percepções. E ao 

contrário, quando a fala é lenta, a sensação percebida na cena pode ser a de 

tranquilidade, de ensinamentos, de efeitos alucinógenos etc. O mesmo acontece com a 

música, que também é capaz de transmitir esses tipos de emoções. Uma música suave 

conduz à serenidade, romances, tristezas, solidão e medo, por exemplo; músicas 

agitadas levam a situações de desespero, felicidade, comédia e raiva, etc.  

A definição dos recursos de som, imagem e narrativa/roteiro abrange, além das 

vontades do cliente, a agência, a produtora e os fornecedores, que serão os responsáveis 

pela criação do filme. As produtoras e o diretor, na execução de um filme publicitário, 

determinam os movimentos da câmera e dos atores, de acordo com a trilha sonora e/ou 

roteiro. A seguir, está um modelo de processo de produção de uma propaganda e suas 

etapas até a veiculação. O esquema e os detalhes da produção, descritos no texto, foram 

retirados do livro “Propaganda de A a Z”, de Rafael Sampaio (1999, p.31-81). 

 

Figura 3  

PROCESSO DA PROPAGANDA 

      

     

    

    

 

    

   

Mídia 

Criação 
 
Aprovação/
Revisão 
 
Mídia 

Produção 

Compra 
de mídia 

Aprovação 

Acertos 

Veiculação Aferição Correções 

Definição 
de objetivos 

Pesquisa Planejamento 

Aprovação 
 
Revisão do 
planejamento 

Criação 



 
 

2 

Ainda falando sobre o som, mesmo depois de o filme editado e pronto, aquele 

precisa ser revisado. Esta finalização serve para garantir que os ruídos indesejados do 

som direto sejam eliminados, que os diálogos dos atores/personagens, a trilha sonora, e 

os efeitos especiais ou reais estejam na ordem e no tempo desejados, transmitindo a 

emoção determinada pelo cliente. Isso porque não é obrigatório que a imagem esteja em 

sincronia com o som, recurso conhecido como sound design, o que mexe com a emoção 

do que será transmitido.  

A outra etapa é a masterização, que cuida dos picos e exageros na música e nas 

falas, nivelando o volume e harmonizando o som. Depois da primeira edição do filme 

acontece a finalização, em que podem ser acrescentados mais efeitos digitais, letreiros e 

inclusão da assinatura do cliente. 

Durante todo o processo de produção do comercial, estão envolvidas diversas 

etapas, desde que o cliente procura a agência à finalização do filme. Na pré-produção 

são debatidas as ideias e opções do roteiro, a escolha dos atores, cenários, iluminação, 

edição e trilha sonora. Por fim, com tudo definido, o diretor e o produtor coordenam as 

atividades. 

Quando a filmagem acaba, têm início os processos de decupagem e edição. A 

seleção das melhores cenas e tempos é feita e acontece a primeira análise sobre o 

material. É nesta fase que as correções são realizadas e a marca e a logo do cliente são 

incluídas no vídeo. Se o trabalho for aprovado, o filme é finalizado, são acrescentadas a 

trilha sonora e os efeitos finais que restarem. Entretanto, outra parte do trabalho 

começa: a veiculação nas emissoras de TV. As cópias do filme precisam seguir as 

normas técnicas de cada uma. 

Os horários de exibição e os veículos escolhidos são determinados pelo público-

alvo do produto (bens de consumo duráveis ou não). Se a exposição da marca for 

suficiente e o filme despertar a atenção do telespectador, melhor o retorno.  

Entretanto, ao falar sobre marca é preciso expor o que ela representa. A marca 

mostra o valor do produto ao público, seja por sua imagem, segurança ou qualidade e 

preço. É mais do que o produto. E no discurso da marca encontra-se a construção da 

identidade do produto, sua postura diante dos consumidores, a maneira pela qual a 

empresa quer ser vista e reconhecida, a sua história. 

E entendemos por discurso todo enunciado ou texto manifesto. O próprio objeto 

é um discurso em si, coberto de signos, pois passou por um processo de enunciação que 

o modelou e definiu suas características “segundo uma estratégia enunciativa definida 

por um enunciador e dirigida, (...) aos destinatários” (SEMPRINI, p. 104). 
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Após a breve exposição dos conceitos de marca e dos elementos envolvidos na 

produção de um filme publicitário, analisando as produções da Skol, vê-se que ela 

alcançou a preferência nacional usando um princípio básico e essencial na construção de 

sua marca: o brasileiro, segundo pesquisas feitas pela própria empresa, não gostava do 

sabor mais amargo da cerveja tipo pilsen, como a Skol. Assim, ela formulou uma 

cerveja mais leve, menos amarga e lançou a campanha “redonda”, com filmes bem-

humorados, como o brasileiro. Adequou o produto ao público. 
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5 “A CERVEJA QUE DESCE REDONDO”  

A Skol foi lançada no Brasil em 1967. Uma cerveja clara, com aroma refinado e 

sabor leve e suave, como a própria Ambev a descreve. A partir de 1971, tiveram início 

as inovações que chegaram com a cerveja em lata de alumínio, com abertura redonda, a 

garrafa long neck e o litrão. 

Durante muito tempo a Skol foi a segunda marca da Brahma. Mas em 1997 ela 

modificou o seu posicionamento e consolidou a sua marca com o slogan “A cerveja que 

desce redondo”, fazendo referência à irreverência, diversão e situações comuns da vida. 

Cabe citar o conceito de posicionamento, uma vez que esta etapa foi importante 

para a Skol se tornar líder do mercado de cerveja no Brasil. Posicionamento, segundo 

Al Ries e Jack Trout (2003), “não é o que você faz com o produto. (...) é o que você faz 

na mente do cliente em perspectiva. (...) Mudanças feitas no nome, no preço e na 

embalagem não são mudanças feitas no produto” (RIES e TROUT, p. 2).  

O mercado de cerveja já tem bastante oferta, então, a Skol lançou a famosa 

campanha do mundo dos “redondos” e dos “quadrados”, conseguiu manipular a mente 

do consumidor, com peças divertidas e criativas, sabor leve e vendendo o estilo Skol de 

ver a vida. A emoção, o encantamento, o entusiasmo que a marca provoca é que 

influencia a compra. Assim, com todas essas habilidades, o bom planejamento e 

produtos de qualidade e preço acessíveis a Skol superou os concorrentes, inclusive a 

Brahma, que era a preferência nacional.  

Depois do sucesso comprovado, os seus filmes sempre trazem esse mesmo 

slogan, a mesma ideia. Na recente pesquisa “Índice de Marcas em Mídias Sociais” 

(Imms), de 2009, da agência Frog, e divulgada pela revista Meio & Mensagem, a Skol é 

10a marca no geral, e a 1a na categoria de cervejas. 

Em julho de 1999 a Brahma e Antarctica se associaram e surgiu a Ambev. A 

fusão foi aprovada em março de 2000. Desde então, a companhia se tornou líder no 

mercado brasileiro de cervejas, é a quinta maior cervejaria do mundo e vende 12 bilhões 

de litros por ano, segundo a própria Ambev. E este ano, devido à crise econômica, a 

BrandZTM fez uma pesquisa mundial para avaliar se as marcas perderam valor. A 

conclusão foi de que apenas as automobilísticas e financeiras perderam posições. Mas a 

Skol foi a única cerveja brasileira citada, ocupando o 8° lugar no ranking: 
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Beer 
 

Figura 4 

 

 
# Brand   Brand Value       Brand         Brand       Brand Value 

                         $M   Contribution      Momentum           Change 
_____________________________________________________________________ 
 
1.  Bud Light       6,655        3        5        33% 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Budweiser                   6,637        3       5       13% 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Heineken        5,063       4       7       10% 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Stella Artois                4,507       4                   5                   7% 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Corona                            4,291       4       5     - 4% 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Guinness        3,516       4              2      14% 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Miller Lite                  2,515       3      7       2% 
_____________________________________________________________________ 
 
8. Skol                           2,223      4      6       16% 
_____________________________________________________________________ 
 
9. Amstel                      1,980     3      6       22% 
_____________________________________________________________________ 
 
10. Kronenbourg 1664      1,664                 3     5      41% 
_____________________________________________________________________ 
Fonte: Millward Brown Optimor (including data from BrandZ, Datamonitor, and Bloomberg)/2009. 

  

A aproximação da marca com o público se mantém à medida que a Skol 

promove eventos culturais como a Micareta de Feira, em que toda a renda da venda de 

abadas e bebidas foi revertida em cestas básicas doadas para a Fundação Senhor do 

Passos, de Feira de Santana, a Roda Skol etc. que expõem os valores da marca, a 

inovação e o espírito jovem que ela representa. E a missão da empresa mostra a 

preocupação em proporcionar o melhor ao consumidor. Isso também se reflete nas 

embalagens. Atualmente há dois tipos exclusivos: “o latão 473 e a Big Neck, uma long 

neck de 500 ml com gargalo maior e tampa Abre Fácil para long neck, com tecnologia  
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Disponibilizar para o mercado as melhores marcas, produtos e serviços que 

possibilitem a criação de vínculos fortes e duradouros com nossos consumidores e 

clientes. 

 
inédita no país.” 4 O último lançamento foi a Skol litrão. Assim, ela se diferencia dos 

concorrentes e ganha o público consumidor de cerveja. 

 

Missão da Ambev 

 

 

 

Fonte: Ambev/2009 

 

Mas as inovações não pararam por aí. Acompanhando as restrições nas 

propagandas de bebidas alcoólicas, ditadas pelo CONAR, a Skol agregou valor à marca 

ao ser a primeira cerveja a promover o consumo responsável, com o slogan “Beber 

redondo é beber com responsabilidade”. Foram veiculados filmes alertando para o 

consumo responsável, como o comercial “Aliança” (2003), em que o rapaz entrega as 

chaves do carro para a namorada ao sair de uma boate, por exemplo. 

 

5.1 CAMPANHAS DA CERVEJA SKOL  

Os cenários dos filmes da Skol são sempre velhos conhecidos do público 

brasileiro. Durante muitos anos, o consumo de cerveja esteve ligado à praia, ao bar, aos 

amigos, às mulheres e, principalmente, à diversão e ao humor.  

Contudo, as resoluções nº01/08 – que complementa o anexo "A", sobre bebidas 

alcoólicas –, e nº02./08 – que complementa o anexo “P”, sobre cervejas e vinhos –, do 

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária de fevereiro de 2008, fazem 

exigências quanto à veiculação das peças. Embora os comerciais de cerveja sejam 

direcionados ao público adulto, sabe-se que muitos adolescentes e crianças assistem TV 

e sabem discernir qual é o comercial divertido, podendo se tornar consumidores 

posteriormente. Logo, a fim de não incentivar o consumo da bebida por não-adultos, os 

filmes têm horários específicos para serem exibidos e restrições quanto ao conteúdo, 

que são abordadas mais profundamente no item 5.3. 

Diante desse quadro, as agências e as empresas do setor tiveram de se adequar e 

inovar. As campanhas que agradavam grande parte do público, apresentando 

brincadeiras com mulheres, como a atriz Juliana Paes, na campanha da “BOA”, da  

 
4 Informações retiradas do site da Ambev: http://www.ambev.com.br/pro_20.htm, acessado em 02 de junho de 2009, às 10h 
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Antarctica, ou os animais humanizados, como o Siri, da Brahma ou os Tatuís, da Skol, 

foram proibidas, assim como as cenas de ingestão da bebida ou a associação com a 

sensualidade, por exemplo. 

Mas até que ponto inovar? Na verdade, embora toda inovação traga riscos, 

geralmente, quanto mais original, criativa a propaganda, mais surpreendido o 

telespectador/consumidor será, o que pode ser positivo. 

Ainda há mulheres bonitas nos filmes, mas a atuação delas foi modificada: há 

mais humor do que sensualidade. Alguns comerciais pegaram carona nos eventos 

esportivos e, inclusive os veiculados este ano de 2009, fazem uma ligação entre o 

futebol, a cerveja e a paixão.  

Visto que o esporte é capaz de despertar fortes sentimentos, ter grande impacto 

sobre o consumidor e atrair multidões, é uma excelente idéia uni-lo ao marketing das 

empresas. Segundo Antônio Afif, em seu livro A Bola da Vez (2000), com o marketing 

esportivo é possível atingir o expectador durante o lazer, quando ele está mais aberto às 

mensagens das empresas e de seus produtos. Além disso, ao associar o produto ao 

esporte, a empresa rejuvenesce a marca e agrega valor a ela já que o esporte representa 

superação, sucesso, diversão, aventura, paixão etc. 

Entretanto, um episódio recente mostra que nem toda união esporte e cerveja 

tem sucesso. A Brahma teve de retirar do ar sua campanha com o jogador Ronaldo 

como garoto propaganda. O comercial da empresa, feito pela agência África, exibia 

Ronaldo com o copo de cerveja na mão, dizendo que era guerreiro por ter atravessado 

uma fase difícil em sua carreira e vencido, e no fim oferecia um brinde ao telespectador. 

Além de fazer o consumidor perceber que quem é guerreiro bebe a Brahma, incitava o 

consumo, segundo o procurador da República Fernando Lacerda Dias, o que é proibido 

pelo CONAR.   

Avaliando os filmes das campanhas da Skol mencionadas anteriormente e os de 

2008, vêem-se as mudanças sofridas, mas constata-se que não houve perda de qualidade 

ou de sentido da marca. Certamente, alguns filmes fizeram mais sucesso com o público 

pelo encantamento causado, como no caso do filme “Tatuí” (2000). Animais 

humanizados já provaram agradar ao público de crianças e adultos desde o famoso 

comercial Mamíferos da Parmalat, em 1996.  

A seguir, uma análise de 12 filmes publicitários da Skol, desde 2000 até 2009. 

São usados como exemplo os vídeos “Tatuí”, de 2000; “Sereia”, 2001; “Paquera Final”, 

de 2002; “Aliança”, de 2003; “Surfista”, de 2004; “Galera”, de 2005; “Carrinho”, de 

2006; “Jogging”, de 2007. 
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Tabela 1 

 

 

FILME ANO ASPECTOS ANALISADOS 

Tatuí 2000 Cenário, figurino, personagens, sensualidade, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera e ingestão da 

bebida. 

Sereia 2001 Cenário, figurino, personagens, sensualidade, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera e ingestão da 

bebida. 

Paquera 

Final 

2002 Cenário, figurino, personagens, sensualidade, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera e ingestão da 

bebida. 

Aliança 2003 Cenário, personagens, sensualidade, iluminação, efeitos 

audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da bebida e 

alerta de beber com responsabilidade. 

Surfista 2004 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da 

bebida, alerta de beber com responsabilidade e identificação do 

bebedor de Skol. 

Galera 2005 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da bebida 

e alerta de beber com responsabilidade. 

Carrinho 2006 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da bebida 

e alerta de beber com responsabilidade e identificação da Skol e 

do futebol. 

Jogging 2007 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da 

bebida, alerta de beber com responsabilidade e identificação da 

Skol e da família. 

Cartório 2008 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da bebida 

e alerta de beber com responsabilidade. 
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Futebol 2009 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da bebida 

e alerta de beber com responsabilidade e identificação da Skol e 

do futebol. 

Carnaval 2009 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da bebida 

e alerta de beber com responsabilidade e identificação da Skol e 

do “ser brasileiro”. 

São João 2009 Cenário, personagens, sensualidade X humor, iluminação, 

efeitos audiovisuais, movimentos de câmera, ingestão da bebida 

e alerta de beber com responsabilidade e identificação da Skol e 

do “ser brasileiro”. 
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5.2 ANÁLISE DOS FILMES 

 

• Tatuí 
 
 

 
 

O cenário é a areia da praia, com uma rede de futevôlei, pranchas de surfe para 

os homens – que vestem sungas, bermudas, óculos e bonés –, barracas, bolsas, chinelos 

e cadeiras de praia para as mulheres – que vestem biquínis e óculos –, personagens 

distribuídos em grupos de, no mínimo três pessoas, separados por sexo e estado civil. 

Todos estão com a Skol na mão. A câmera começa a filmagem de cima. A presença do 

narrador explicando a cena indica que é “ele” quem está filmando.  

São usados o plano geral, em que os detalhes não são priorizados e que serve 

para mostrar a posição dos personagens em cena, e o plano americano, que segundo 

Rudi Santos, em seu manual de vídeo, “privilegia a ação em relação ao cenário” 

(SANTOS, p. 26). Também há cenas em primeiro plano (corta o ator na altura do 

busto), quando os tatuis são enquadrados, e primeiríssimo plano (prioriza o detalhe), 

quando a lata de Skol é aberta. A iluminação é “natural”, com sombras, simulando um 

ambiente comum de praia.  

Os efeitos especiais usados são a seta amarela “redondo”, símbolo da Skol, 

circulando as “rodinhas”, os tatuís, dançando e as latas, e as gotas de Skol caindo da 

latinha no final. A trilha sonora é uma mistura de batida de percussão com um som 

grave. Os efeitos sonoros são da abertura da lata de Skol e dos gritos de felicidade dos 

tatuís. No final, aparecem o slogan “A cerveja que desce redondo” e a marca Skol. A 
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câmera se movimenta em pan-left (Panorâmica da direita para esquerda) e right 

(Panorâmica da esquerda para direita) e em dolly-in (aproximação) e back 

(afastamento). 

Este filme foi o primeiro da Skol com animais humanizados. A mulher ainda é 

usada como objeto sensual, tanto que o narrador destaca, com a câmera, o que está 

sendo observado pela rodinha de descasados e o biquíni de uma das mulheres como 

exemplo. A ingestão da bebida é permitida nesta época e os atores levam a lata de Skol 

à boca.   

 

• Sereia 

 

 

 
Já o filme “Sereia” (2001), invade a fantasia mostrando o poder de sedução desta 

lenda. Há dois cenários: o fundo do mar, bastante azulado, com uma entrada de luz 

solar, rochas e plantas, e o bar da praia. Os efeitos sonoros são o do mergulho da sereia 

no mar, de tilintar e de bolhas. Há efeito visual da espuma, peixes, e bolhas na água e, 

da cauda. A trilha sonora é um “canto da sereia”, que produz a sensação de 

encantamento. Os olhos da dela, que também são azuis, e o cabelo loiro ajudam a 

direção de arte. O cabelo a sunga preta do homem também estão em harmonia com o 

cenário. São usados os planos geral, americano e primeiro plano. Logo depois, quando o 

cenário é o bar, os efeitos sonoros são o da cerveja sendo engolida, do copo sendo 

colocado na bancada e das ondas do mar batendo. A iluminação é “natural”. O filme 

acaba com a assinatura “A cerveja que desce redondo” e marca Skol. 
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O cenário é o mesmo do anterior, a praia, e o humor também está presente na 

relação homem e mulher. Os atores também ingerem a bebida.  

Contudo, o enredo deste filme difere do anterior por ser irreal, fantasia. E 

embora as mulheres no bar estejam de biquíni, o foco não é nelas. A sensualidade do 

mito “sereia” é explorada. E o diálogo no final do filme, sugestivo.  

 

• Paquera Final 

 

Em 2002 a Skol lançou três sequências do vídeo “Paquera”. Os filmes mostram 

uma mulher bonita na praia convidando, de longe, um homem comum para tomar uma 

Skol, mas ele não entende ou não acredita.  

No terceiro vídeo da sequência, o chamado “Paquera Final”, todos os que estão 

na praia se juntam à mulher para ajudar o homem a decifrar a proposta dela. O filme 

começa com a mulher sentada na cadeira de praia, de biquíni, e os outros atores ao 

redor, também com roupas e objetos de praia. O som parece ser mistura do direto com o 

barulho do vento e das ondas do mar. Os planos são geral, americano e primeiro plano. 

Diferente dos outros dois comerciais, este não tem fala nem no final, quando aparecem 

o slogan e a marca. Tudo é gestual. 

Entretanto, o cenário ainda é o mesmo dos outros dois filmes analisados 

anteriormente: a praia. Mas a beleza da mulher é destacada de forma diferente. Vê-se 

mais o rosto do que o corpo neste filme e diferente dos outros, não há trilha sonora ou 

ingestão de bebida. 
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• Aliança 

 

 

O “Aliança” (2003) faz uma brincadeira com a anatomia arredondada do 

chaveiro e a aliança de noivado. Conta a história de um casal que começa a namorar em 

uma boate. No início, a trilha sonora é um rock, a iluminação é mais escura, um pouco 

azulada, os atores, filmados em plano americano, bebem a Skol e dançam. Pode-se ver 

no cenário, o bar, as mesas, copos, tulipas e garrafas da cerveja. Depois, a música usada 

é lenta, os rostos aparecem em primeiríssimo plano, o que destaca a emoção e a 

expressão facial dos atores, e o plano detalhe é usado para destacar o olhar da mulher 

para a “aliança” e o brilho desta.  

Ao fundo, percebe-se o mesmo cenário, mas os atores dançam em câmera lenta, 

a iluminação é mais amarelada, sombreada, e é usado o efeito sonoro de tilintar quando 

a “aliança” é mostrada à mulher e quando esta a vê. Também há um efeito especial na 

“aliança” e nos olhos da mulher mostrando o brilho de ambos. Outro efeito sonoro é 

utilizado, quando, ao encaixar a “aliança” no dedo da mulher, o homem a solta e 

aparece a chave do carro. O barulho de chave balançando é logo seguido do rock tocado 

no início da peça.  

No fim, além da marca Skol, aparecem pela primeira vez os alertas “Beber 

redondo é beber com responsabilidade” e o “Aprecie com moderação”. Outras 

diferenças entre os outros filmes são o cenário, que mudou para um bar noturno, e a 

imagem da mulher, que é mais romântica do que sensual. Mas a ingestão de bebida 

ainda acontece, já que foi proibida a partir de 31 de dezembro de 2003 nos audiovisuais. 
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• Surfista 

 

Em 2004 a Skol reforça a campanha ”redondo”, lançando o filme “Surfista”. 

Nela há a Ilha Quadrada e a Ilha Redonda. O filme começa na Quadrada, com surfistas 

correndo para o mar. O som de burburinho parece direto e a trilha sonora é composta de 

uma música lenta misturada com o som de uma sanfona, indicando a monotonia. Há 

presença de narrador. Os personagens desta ilha fazem os tipos bobalhões e 

desanimados, e não há nada de divertido acontecendo. Quando a câmera se afasta 

(dolly-back) rapidamente e enquadra a Redonda, a trilha sonora é agitada e, ao fundo, 

ouve-se o som das risadas e do burburinho animado dos personagens. São usados os 

planos geral, americano e primeiro plano.  

No cenário há Skol nos baldes e sendo segurada pelos personagens, que dançam, 

jogam vôlei e surfam. Na Ilha Redonda as mulheres são bonitas, sensuais e modernas, 

assim como os homens.  

Mais uma vez, no fim, aparece o alerta “Aprecie com moderação”.  E a ingestão 

de bebida não aparece mais. A resolução do CONAR já está valendo. 
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• Galera 

 

No filme “Galera”, de 2005, em vez de mulheres, são dois homens os 

personagens principais. E os cenários são um supermercado e o churrasco. No primeiro, 

a iluminação é própria do ambiente e o plano vai do geral para o americano e primeiro 

plano. Quando o homem 1 fica em dúvida se leva a cerveja “genérica” ou não, ele 

imagina o que aconteceria: há o efeito sonoro de da prateleira de cerveja sendo arrastada 

e o fundo feito da “genérica” e da Skol se move, surgindo o churrasco.  

Logo em seguida, há o som de burburinho e o silêncio posterior, quando todos 

olham para a “genérica” na mão do homem. A iluminação é “natural”. Quando os outros 

atores reagem correndo e gritando, há o afastamento da câmera e vê-se que a cena se 

passava dentro dos olhos do homem 1 – plano detalhe. Um efeito sonoro de velocidade 

mostra que a imaginação daquela cena acabou. Há o corte para o mercado e o bordão 

“Será?”, quando mais uma vez o homem 1 se imagina no churrasco. Há mais um efeito 

sonoro de ida e volta, parecido com desenho animado, em que o homem 1 vai roubar a 

carne da churrasqueira. Novo corte para o supermercado. 

O homem 2 entra em cena quando a câmera faz uma pan-left (da esquerda para a 

direita), pegando Skol na prateleira e repetindo o bordão “Será?”, e um chicote 

(panorâmica rápida) leva a cena para o churrasco. Começa a trilha sonora agitada da 

Skol, e o dolly-in (aproximação) do objeto, misturando o forward com a câmera lenta. O 

filme acaba quando há o dolly-back, o plano geral de cima, a marca, o alerta “Aprecie 

com moderação” e o slogan “Verão com Skol, redondo será”. A ingestão da bebida não 

é mostrada e a mulher não está ligada ao apelo sensual. 
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• Carrinho 

          

Em 2006, ano de Copa do Mundo, a Skol lançou a campanha “Carrinho”, 

montando um jogo entre Brasil e Argentina. O filme começa com uma espécie de 

contorno preto, redondo. Há narração do jogo e os “jogadores” correm pelo campo, 

quando um argentino comete uma falta no brasileiro. Neste momento, há um corte para 

a arquibancada brasileira e o ator, com a Skol na mão, faz referência ao “carrinho Skol”. 

Há um efeito sonoro de mágica e um visual que remete à imaginação. A narração do 

jogo continua, mas com humor e trilha sonora de música latina com acordeão. Quando o 

jogador argentino tenta dar um carrinho no brasileiro e cai, é reproduzido o som de 

pisada forte e de tombo na escada. Em outras cenas, os efeitos sonoros são o de placa de 

metal sendo derrubada, o da torcida vibrando, e um som agudo, do jogador batendo na 

trave. No fim, um jogador argentino escorrega pela grama e quase derruba a lata de Skol 

na grama. Há o efeito visual da lata subindo e descendo para desviar do argentino, e das 

gotas na lata. 

São usados os planos geral, americano e primeiro plano. Não há mulheres no 

filme e, no fim, o locutor alerta “Se beber, não dirija”.  
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• Jogging 

 

A peça “Jogging”, de 2007, inovou com um vídeo de aparência caseira, com 

poucos recursos e a imagem imperfeita, granulada para a campanha “o que você vai 

contar”. É a reprodução “cinema em casa” em que é apresentado o filme “Histórias que 

você vai contar para os seus netos”. O filme começa com um efeito visual de um 

“helicóptero-bola” da Skol girando na praia, com o som de hélice, e de animação 

quando a “bola” sai da tela. A iluminação é “natural”. Os planos são primeiro plano, 

geral e americano. Há o narrador 1, que representa um amigo do personagem principal. 

Há bastante ruído em sua fala, que reproduz o som natural e os comentários dos outros 

personagens. E há o narrador 2, que é quem apresenta o filme, inclusive. Os cortes são 

secos e a câmera quase não se movimenta (panorâmica horizontal). Há efeito visual na 

região pubiana do personagem principal. 

O foco do filme é a diversão, a amizade. É a Skol fazendo parte da família, do 

convívio com os amigos. As mulheres não aparecem de forma sensual. A cerveja 

também não é ingerida. 

 

5.3 NOVOS FILMES 

Em 19 de junho de 2008 foi decretada e sancionada a Lei n° 11.705 que, além de 

tornar mais rígido o Código de Trânsito e suas penalidades ao motorista alcoolizado, 

também proíbe a propaganda e a oferta de bebidas alcoólicas para consumo imediato e 

local em rodovias federais ou nas redondezas destas.  
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Desde 2004 os filmes de bebidas alcoólicas tiveram de apresentar os alertas 

sobre beber e dirigir, mas a partir de 2008, os estabelecimentos comerciais que vendem 

estes tipos de bebidas também foram obrigados a exibir um cartaz que alerta para o 

crime de se dirigir alcoolizado. E as penas para os que desobedecerem vão desde multa 

à perda da liberdade. 

Dessa forma, para acompanhar as tendências, as empresas tiveram de reformular 

seus filmes e as agências, investir na criatividade. O CONAR, em 31 de dezembro de 

2003 já havia imposto proibições quanto à ingestão da bebida nos filmes, à idade e 

aparência dos atores, que não podiam parecer menores de 25 anos, aos animais 

humanizados ou não, e a apelos sexuais, por exemplo. E ainda publicou os 

complementos às resoluções em 18 de fevereiro de 2008.    

Assim, os primeiros filmes da Skol de 2004, já seguiam as novas regras, como 

pode-se notar nos vídeos já analisados anteriormente. A partir de agora são analisados 

os filmes “Cartório”, de 2008 e “Futebol”, “Carnaval” e “São João”, de 2009, a fim de 

verificar as modificações feitas devido à Lei 11.705. 

 

• Cartório 

 

O filme “Cartório” brinca com uma situação comum: um casamento no civil. O 

cartório está cheio de atores que aparentam estar cansados, desanimados, as paredes são 

cinza e há muitos computadores e estantes no local. Os primeiros efeitos sonoros são de 

burburinho e do ventilador. Depois, quando a atendente chama o próximo casal, ela bate  
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com a papelada no balcão e esse som é reproduzido. Também há o barulho do estalar de 

dedos dos noivos, do arrastar dos pés da testemunha ao virar, e do carimbo no papel. 

Durante esta cena não há qualquer fundo musical, mas quando o cartório vira um bar, 

começa a música animada da Skol, a iluminação muda para um tom amarelado, os 

“funcionários” ficam agitados. Os cortes são secos, os planos são geral, americano e 

primeiro plano. E a câmera se movimenta em travelling da esquerda para a direita e 

vice-versa. A música só para por um breve instante, quando a noiva repreende o noivo 

por olhar para uma “funcionária”. Os efeitos sonoros percebidos durante a música são: 

pessoas pegando as garrafas no balde, a abertura da gaveta do arquivo (com Skol 

dentro), o brinde, o tapa que a noiva dá nas barrigas do noivo e da testemunha.  

Percebe-se que a mulher sensual, de vestido vermelho é usada com humor. E 

apesar da grande quantidade de cerveja, a ingestão também não ocorre. O filme termina 

com a assinatura “Skol: tá na roda, tá redondo”, a marca, e o alerta “Se beber, não 

dirija”. 

 

• Futebol 

 

 

Em 2009 as peças continuaram a seguir a linha do humor e da aproximação com 

o jeito brasileiro de ser. No filme “Futebol”, parte da campanha “Redondo é rir da 

vida”, o filme começa com um homem no sofá, vendo TV. A iluminação é azulada, 

advinda da TV e do abajur. A trilha sonora passa a ideia de feitiço, fantasia. Os cortes 

são secos. A imagem que segue é a de dois amigos em um estádio de futebol com o time 

perdendo. Há também o efeito visual de bombinhas na arquibancada. O narrador está 
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presente desde o início do vídeo, acompanhando cada cena e mostrando a paixão do 

torcedor pelo futebol e a relação deste com a Skol. As cenas, entretanto, não mostram 

ingestão da bebida. Na cena da lua-de-mel e do pai e filho, ouve-se a narração da partida 

de futebol da televisão ao fundo; na do escritório, a brincadeira dos adversários de time; 

ouve-se a vibração da torcida; da fala na entrevista, do torcedor brigando com a TV e 

dos torcedores chamando o juiz de “safado” e a bandeirinha de “safadinha”; da 

discussão entre amigos e, por último, percebe-se o barulho do líquido caindo na roupa 

de um torcedor no estádio e as risadas.  

O roteiro do filme mostra uma outra opção de diversão, diferente da receita 

“praia, bar e mulher”. Talvez, por ser ano da Copa das Confederações, a empresa e a 

agência tenham decidido fazer mais uma vez um filme ligando a Skol e o futebol. Os 

planos usados são plano americano e primeiro plano. No fim, as assinaturas “Redondo é 

rir da vida” e “A cerveja que desce redondo” aparecem, com a marca, assim como o 

alerta “Se for dirigir, não beba”. 

 

• Carnaval 

 

Para o Carnaval a Skol preparou uma campanha bastante divertida, chamada 

“Carnaval”, que mostra a irreverência brasileira, um pouco da nossa cultura e do nosso 

comportamento durante esta festividade. O cenário mais marcante é o das ruas de 

Pernambuco. 

O filme já começa com uma trilha sonora de fantasia, de momento mágico, com 

primeiro plano na cabeça pontilhada de branco de um homem de costas. O narrador está 
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presente o tempo todo. Os cenários são bastante coloridos, exatamente como ficam as 

avenidas e as pessoas nesta época, e também contam com o futebol na praia, que é 

muito frequentada durante esses dias de festa. O som passa a ser uma mistura de samba 

e frevo. Os planos são geral, americano e primeiro plano, e a iluminação, “natural”. 

Ouve-se a música do Trio Elétrico, junto com a trilha sonora.  

A mulher é citada dentro do contexto do Carnaval, quando “ninguém é de 

ninguém”, segundo o próprio narrador, e o exagero de bebida é mostrado de forma sutil 

quando os rapazes fazem a “coreografia”. Este, no fim, fala “Ser redondo é rir da vida” 

– também estampado na tela –, o slogan “A cerveja que desce redondo" e a marca são 

apresentados também, junto com o tradicional alerta “Se for dirigir, não beba”. 

 

• São João 

 

 
 
 

Outro momento nacional explorado pela Skol foi a Festa Junina, na campanha 

“São João”. O efeito sonoro parece descortinar uma peça mágica. O filme começa com 

as sardas e a fogueira em primeiro plano, e depois passa para os planos geral e 

americano, mostrando a festa, as bandeiras e roupas típicas usadas nestas festas. O 

narrador também está presente, acompanhando as cenas e ressaltando as atividades e a 

diversão. A iluminação vem das luzes presas junto aos enfeites e das fogueiras. Tudo 

bastante amarelado. É possível ouvir o som direto, sem ruídos, dos personagens 

dançando e gritando, mesmo com a trilha sonora caipira; do beijo e do tapa que a moça 
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dá no rapaz e do flash da foto. Os cortes também são secos e os movimentos da câmera 

são sutis (travelling da esquerda para a direita).  

A mulher aparece em cenas de beijo e de paquera, sem conotação sensual, mas 

caipira. Mais uma vez as assinaturas são “Redondo é rir da vida” e “A cerveja que desce 

redondo", e a marca é apresentada junto com o alerta “Se for dirigir, não beba”. 
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6 CONCLUSÃO  

Esta pesquisa teve como objetivo discutir as mudanças nos filmes publicitários da 

cerveja Skol nestes primeiros 10 anos do séc. XXI. Um mercado visivelmente rentável, que 

atrai os olhares da maioria dos telespectadores brasileiros com comerciais bem-

humorados, usava em grande parte das peças os mesmos temas: mulheres sensuais, 

amigos no bar e os mesmos cenários praianos. 

Contudo, quando o CONAR se antecipou a uma possível restrição legislativa 

contra as propagandas de cerveja nos meios audiovisuais, e implantou novas regras, as 

empresas e as agências de propaganda tiveram de buscar alternativas a uma fórmula de 

sucesso já garantido. Além disso, em 2008 o governo brasileiro promulgou a Lei Seca, 

que também impõe limitações e normas para a veiculação das peças. 

Apesar das transformações sofridas, os filmes publicitários das cervejas 

brasileiras não perderam a qualidade, o humor e continuam encantando o telespectador. 

As empresas e agências acertaram em cheio explorando eventos nacionais, voltando o 

foco para a cultura, usando situações do cotidiano e o humor. Mulheres bonitas 

continuam fazendo parte dos vídeos, mas ganharam uma nova abordagem: o humor 

como principal ingrediente. 

Os recursos cinematográficos usados estão sempre em harmonia com o tema de 

cada filme, assim como a direção de arte é sempre benfeita, com cores que não 

disputam espaço e atenção com o produto. Os efeitos visuais e sonoros dão o toque final 

à produção e contribuem para levar o telespectador ao entusiasmo.  

Os movimentos de câmera usados antes e depois da Lei e das resoluções do 

CONAR, em geral, são os mesmos. E as trilhas sonoras que acompanham as situações 

de cada cena, mostram o cuidado que marca tem de deixar passar o som direto, sem 

ruídos, muitas vezes, aproximando o filme da vida “real”. 

O encantamento que estas peças produzem é fruto de uma interação muito 

importante entre o texto, a imagem e o som. Os símbolos que elas transmitem são 

capazes de seduzir, de provocar sorrisos no telespectador/consumidor ao se relacionar 

com o “cotidiano”, com a cultura local. No caso da Skol, a empresa soube manter a 

criatividade e, manipular ainda melhor, esta estratégica relação com o público-alvo. 
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ANEXOS - CATEGORIAS ESPECIAIS DE ANÚNCIOS  

ANEXO "A" 
Bebidas Alcoólicas 

Considera-se bebida alcoólica, para os efeitos da ética publicitária, aquela que como tal for classificada perante 
as normas e regulamentos oficiais a que se subordina o seu licenciamento. Este Código, no entanto, estabelece 
distinção entre três categorias de bebidas alcoólicas: as normalmente consumidas durante as refeições, por isso 
ditas de mesa (as Cervejas e os Vinhos, objetos do Anexo “P”); demais bebidas alcoólicas, sejam elas 
fermentadas, destiladas, retificadas ou obtidas por mistura (normalmente servidas em doses, cuja publicidade é 
disciplinada pelo Anexo "A"); e a categoria dos “ices”, “coolers”, “álcool pop”, “ready to drink”, “malternatives”, e 
produtos a eles assemelhados, em que a bebida alcoólica é apresentada em mistura com água, suco ou 
refrigerante, enquadrada em Anexo próprio (o Anexo “T”), e no Anexo “A”, quando couber.  

As normas éticas que se seguem complementam as recomendações gerais deste Código e, obviamente, não 
excluem o atendimento às exigências contidas na legislação específica. 

A publicidade submetida a este Anexo: 
1. Regra geral: por tratar-se de bebida alcoólica — produto de consumo restrito e impróprio para determinados 
públicos e situações — deverá ser estruturada de maneira socialmente responsável, sem se afastar da finalidade 
precípua de difundir marca e características, vedados, por texto ou imagem, direta ou indiretamente, inclusive 
slogan, o apelo imperativo de consumo e a oferta exagerada de unidades do produto em qualquer peça de 
comunicação. 

2. Princípio da proteção a crianças e adolescentes: não terá crianças e adolescentes como público-alvo. 
Diante deste princípio, os Anunciantes e suas Agências adotarão cuidados especiais na elaboração de suas 
estratégias mercadológicas e na estruturação de suas mensagens publicitárias. Assim: 

a. crianças e adolescentes não figurarão, de qualquer forma, em anúncios; qualquer pessoa que neles apareça 
deverá ser e parecer maior de 25 anos de idade;  
b. as mensagens serão exclusivamente destinadas a público adulto, não sendo justificável qualquer transigência 
em relação a este princípio. Assim, o conteúdo dos anúncios deixará claro tratar-se de produto de consumo 
impróprio para menores; não empregará linguagem, expressões, recursos gráficos e audiovisuais 
reconhecidamente pertencentes ao universo infanto-juvenil, tais como animais “humanizados”, bonecos ou 
animações que possam despertar a curiosidade ou a atenção de menores nem contribuir para que eles adotem 
valores morais ou hábitos incompatíveis com a menoridade;  
c. o planejamento de mídia levará em consideração este princípio, devendo, portanto, refletir as restrições e os 
cuidados técnica e eticamente adequados. Assim, o anúncio somente será inserido em programação, publicação 
ou website dirigidos predominantemente a maiores de idade. Diante de eventual dificuldade para aferição do 
público predominante, adotar-se-á programação que melhor atenda ao propósito de proteger crianças e 
adolescentes; 
d. os websites pertencentes a marcas de produtos que se enquadrarem na categoria aqui tratada deverão 
conter dispositivo de acesso seletivo, de modo a evitar a navegação por menores. 

3. Princípio do consumo com responsabilidade social: a publicidade não deverá induzir, de qualquer 
forma, ao consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos anúncios de bebidas 
alcoólicas: 

a. eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem; modelos publicitários 
jamais serão tratados como objeto sexual; 
b. não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que apresente ou sugira a ingestão do produto; 
c. não serão utilizadas imagens, linguagem ou argumentos que sugiram ser o consumo do produto sinal de 
maturidade ou que ele contribua para maior coragem pessoal, êxito profissional ou social, ou que proporcione ao 
consumidor maior poder de sedução; 
d. apoiados na imagem de pessoa famosa, adotar-se-ão as mesmas condicionantes dispostas no item 2, letras 
“a”, “b”, “c” e “d” do Anexo “Q” – Testemunhais, Atestados e Endossos; 
e. não serão empregados argumentos ou apresentadas situações que tornem o consumo do produto um desafio 
nem tampouco desvalorizem aqueles que não bebam; jamais se utilizará imagem ou texto que menospreze a 
moderação no consumo; 
f. não se admitirá que sejam elas recomendadas em razão do teor alcoólico ou de seus efeitos sobre os 
sentidos; 
g. referências específicas sobre a redução do teor alcoólico de um produto são aceitáveis, desde que não haja 
implicações ou conclusões sobre a segurança ou quantidade que possa ser consumida em razão de tal redução;  
h. não se associará positivamente o consumo do produto à condução de veículos; 
i. não se encorajará o consumo em situações impróprias, ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis; 
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j. não se associará o consumo do produto ao desempenho de qualquer atividade profissional; 
k. não se associará o produto a situação que sugira agressividade, uso de armas e alteração de equilíbrio 
emocional e  
l. não se utilizará uniforme de esporte olímpico como suporte à divulgação da marca.  

4. Horários de veiculação: os horários de veiculação em Rádio e TV, inclusive por assinatura, submetem-se à 
seguinte disciplina:  

a. quanto à programação regular ou de linha: comerciais, spots, inserts de vídeo, textos-foguete, caracterizações 
de patrocínio, vinhetas de passagem e mensagens de outra natureza, inclusive o merchandising ou publicidade 
indireta, publicidade virtual e as chamadas para os respectivos programas só serão veiculados no período 
compreendido entre 21h30 (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) (horário local); 
b. quanto à transmissão patrocinada de eventos alheios à programação normal ou rotineira: as respectivas 
chamadas e caracterizações de patrocínio limitar-se-ão à identificação da marca e/ou fabricante, sloganou frase 
promocional, sem recomendação de consumo do produto. As chamadas assim configuradas serão admitidas em 
qualquer horário. 

5. Cláusula de advertência: Todo anúncio, qualquer que seja o meio empregado para sua veiculação, conterá 
“cláusula de advertência” a ser adotada em resolução específica do Conselho Superior do CONAR, a qual refletirá 
a responsabilidade social da publicidade e a consideração de Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos de 
Comunicação para com o público em geral. Diante de tais compromissos e da necessidade de conferir-lhes plena 
eficácia, a resolução levará em conta as peculiaridades de cada meio de comunicação e indicará, quanto a cada 
um deles, dizeres, formato, tempo e espaço de veiculação da cláusula. Integrada ao anúncio, a “cláusula de 
advertência” não invadirá o conteúdo editorial do Veículo; será comunicada com correção, de maneira ostensiva 
e enunciada de forma legível e destacada. E mais: 

a. em Rádio, deverá ser inserida como encerramento da mensagem publicitária; 
b. em TV, inclusive por assinatura e em Cinema, deverá ser inserida em áudio e vídeo como encerramento da 
mensagem publicitária. A mesma regra aplicar-se-á às mensagens publicitárias veiculadas em teatros, casas de 
espetáculo e congêneres; 
c. em Jornais, Revistas e qualquer outro meio impresso; em painéis e cartazes e nas peças publicitárias pela 
internet, deverá ser escrita na forma adotada em resolução; 
d. nos vídeos veiculados na internet e na telefonia, deverá observar as mesmas prescrições adotadas para o 
meio TV; 
e. nas embalagens e nos rótulos, deverá reiterar que a venda e o consumo do produto são indicados apenas 
para maiores de 18 anos. 

6. Mídia exterior e congêneres: por alcançarem todas as faixas etárias, sem possibilidade técnica de 
segmentação, as mensagens veiculadas em Mídia Exterior e congêneres, sejam "outdoors", “indoors” em locais 
de grande circulação, telas e painéis eletrônicos, "back e front lights", painéis em empenas de edificações, 
"busdoors", envelopamentos de veículos de transporte coletivo, peças publicitárias de qualquer natureza no 
interior de veículos de transporte, veículos empregados na distribuição do produto; peças de mobiliário urbano e 
assemelhados etc., quaisquer que sejam os meios de comunicação e o suporte empregados, limitar-se-ão à 
exibição do produto, sua marca e/ou slogan, sem apelo de consumo, mantida a necessidade de inclusão da 
“cláusula de advertência”. 

7. Exceções: estarão desobrigados da inserção de “cláusula de advertência” os formatos abaixo especificados 
que não contiverem apelo de consumo do produto: 

8. Comércio: sempre que mencionar produto cuja publicidade é regida por este Anexo, o anúncio assinado por 
atacadista, importador, distribuidor, estabelecimento varejista, bar, restaurante e assemelhado estará sujeito às 
normas aqui previstas, especialmente as contidas no item 5. 

9. Salas de espetáculos: a veiculação em cinemas, teatros e salões levará em consideração o disposto no item 
2, letra "c".  

10. Ponto-de-venda: a publicidade em pontos-de-venda deverá ser direcionada a público adulto, contendo 
advertência de que a este é destinado o produto. As mensagens inseridas nos equipamentos de serviço, assim 
compreendidos as mesas, cadeiras, refrigeradores, luminosos etc., não poderão conter apelo de consumo e, por 
essa razão, ficam dispensadas da “cláusula de advertência”. 

11. Consumo responsável: este Código encoraja a realização de campanhas publicitárias e iniciativas 
destinadas a reforçar a moderação no consumo, a proibição da venda e da oferta de bebidas alcoólicas para 
menores, e a direção responsável de veículos. 
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12. Interpretação: em razão da natureza do produto, o CONAR, os Anunciantes, as Agências de Publicidade, 
as Produtoras de filmes publicitários e os Veículos de comunicação adotarão a interpretação mais restritiva para 
as normas dispostas neste Anexo. 

Aprovado pelo Conselho Superior do CONAR em 18/2/08 
Resolução que disciplina a formatação das “cláusulas de advertência”. 

Conselho Superior do CONAR 
RESOLUÇÃO Nº01./08 REF. ANEXO “A”  

Complementa o Anexo "A" - Bebidas Alcoólicas,  
do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária,  

de 18/2/08. 

O Conselho Superior do CONAR resolve:  

1. A “cláusula de advertência” prevista no item 5 do Anexo "A" conterá uma das seguintes frases: 
- "BEBA COM MODERAÇÃO" 
- “A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES” 
- “ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADULTOS” 
- "EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL" 
- “NÃO EXAGERE NO CONSUMO” 
- “QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS” 
- "SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA” 
- “SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME”  

Obs.: As frases acima não excluem outras, que atendam à finalidade e sejam capazes de refletir a 
responsabilidade social da publicidade 

1.1. No meio Rádio, será veiculada durante fração de tempo suficiente para sua locução pausada e 
compreensível. 
1.2. Nos meios TV, inclusive por assinatura e Cinema, quaisquer que sejam os suportes utilizados para o 
comercial, será veiculada em áudio e vídeo durante fração de tempo correspondente a, pelo menos, um décimo 
da duração da mensagem publicitária.  
Utilizar-se-á o seguinte formato: cartela única, com fundo azul e letras brancas de forma a permitir perfeita 
legibilidade e visibilidade, permanecendo imóvel no vídeo ou na tela. A cartela obedecerá ao gabarito RTV de 
filmagem, no tamanho padrão de 36,5 cm x 27 cm (trinta e seis e meio centímetros por vinte e sete 
centímetros); as letras serão da família tipográfica Univers, variação Médium, corpo 48, caixa alta. A locução 
constará apenas da leitura da frase escolhida 
Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução.  
1.3. No meio Jornal, será inserida em retângulo de fundo branco, emoldurada por filete interno, em letras de 
cor preta, padrão Univers 65 Bold, caixa alta, nas seguintes dimensões:  

Jornal Tamanho Padrão (*)  

Anúncio “Cláusula de advertência” 

1 Página Corpo 36 

1/2 Página Corpo 24 

1/4 Página Corpo 12 

 

Jornal Tamanho Tablóide (*) 

Anúncio “Cláusula de advertência” 

1 Página Corpo 24 

1/2  Página Corpo 15 

1/4  Página  Corpo 12 
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Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução. 

(*) Os tamanhos não especificados serão proporcionalizados tomando-se por base a definição para 1/4 de 
página.  

1.4. No meio Revista será inserida em retângulo de fundo branco, emoldurada por filete interno, em letras de 
cor preta, padrão Univers 65 Bold, caixa alta, nas seguintes dimensões: 

Anúncio (*)  “Cláusula de advertência” 

Página Dupla/Página Simples Corpo 18 

1/2  Página  Corpo 12 

1/4  Página Corpo 6 

 

Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução. 

(*) Os tamanhos não especificados serão proporcionalizados tomando-se por base a definição para 1/4 de 
página.  

1.5. Na mídia exterior e congêneres, quaisquer que sejam os suportes utilizados para o anúncio, será 
incluída em retângulo de fundo branco, emoldurada por filete interno, em letras de cor preta, padrão Univers 65 
Bold, caixa alta, nas seguintes dimensões:  

Anúncio (*)  “Cláusula de advertência”  

0 a 250 cm2 Corpo 16 

251  a 500 cm2   Corpo 20 

501 a 1000 cm2  Corpo 24 

1000 a 1500 cm2   Corpo 26 

1501 a 2000 cm2  Corpo 30 

2001 a 3000 cm2  Corpo 36 

3001 a 4000 cm2  Corpo 40 

4001 a 5000 cm2  Corpo 48 

Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução.  

(*) Os tamanhos não especificados serão proporcionalizados, tomando-se por base a definição para 500 cm2.  

1.6. No meio Internet, integrará a mensagem publicitária, qualquer que seja a forma adotada. 

1.7. Nos cartazes, pôsteres e painéis exibidos no ponto-de-venda, além da “cláusula de advertência” de 
moderação mencionada no item 5 do Anexo "A", será inscrita também de forma legível, em cores contrastantes 
com o fundo da mensagem, a seguinte frase: "VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 
ANOS". 
Obs.: Determinação contida no art. 81, nº II do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 81, n° II. 

2. Na interpretação das recomendações dispostas no Anexo “A” e nesta Resolução, seja para efeito de criação, 
produção e veiculação do anúncio, seja no julgamento de infração ética por seu descumprimento, levar-se-á em 
conta: 

a. o conteúdo da mensagem; 
b. o meio de comunicação empregado; 
c. a intenção de permitir a perfeita comunicação das “cláusulas de advertência” e de facilitar sua apreensão pelo 
público. 
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3. Estão dispensadas da “cláusula de advertência” a publicidade legal, as campanhas de cunho institucional e os 
formatos expressamente especificados no item 7 do Anexo “A”. 

Esta resolução entra em vigor nesta data, exigindo-se seu cumprimento a partir do dia 10 de abril de 2008. 

ANEXO "P" 
Cervejas e Vinhos 

Considera-se bebida alcoólica, para os efeitos da ética publicitária, aquela que como tal for classificada perante 
as normas e regulamentos oficiais a que se subordina o seu licenciamento. Este Código, no entanto, estabelece 
distinção entre três categorias de bebidas alcoólicas: as normalmente consumidas durante as refeições, 
por isso ditas de mesa (as Cervejas e os Vinhos, objetos do Anexo “P”); demais bebidas alcoólicas, 
sejam elas fermentadas, destiladas, retificadas ou obtidas por mistura (normalmente servidas em 
doses, cuja publicidade é disciplinada pelo Anexo "A"); e a categoria dos “ices”, “coolers”, “álcool 
pop”, “ready to drink”, “malternatives”, e produtos a eles assemelhados, em que a bebida alcoólica 
é apresentada em mistura com água, suco ou refrigerante, enquadrada em Anexo próprio (o Anexo 
“T”), e no Anexo “A”, quando couber.  

As normas éticas que se seguem complementam as recomendações gerais deste Código e, 
obviamente, não excluem o atendimento às exigências contidas na legislação específica.  
A publicidade submetida a este Anexo:  

1. Regra geral: por tratar-se de bebida alcoólica — produto de consumo restrito e impróprio para determinados 
públicos e situações — deverá ser estruturada de maneira socialmente responsável, sem se afastar da finalidade 
precípua de difundir marca e características, vedados, por texto ou imagem, direta ou indiretamente, inclusive 
slogan, o apelo imperativo de consumo e a oferta exagerada de unidades do produto em qualquer peça de 
comunicação. 

2. Princípio da proteção a crianças e adolescentes: não terá crianças e adolescentes como público-alvo. 
Diante deste princípio, os Anunciantes e suas Agências adotarão cuidados especiais na elaboração de suas 
estratégias mercadológicas e na estruturação de suas mensagens publicitárias. Assim:  

a. crianças e adolescentes não figurarão, de qualquer forma, em anúncios; qualquer pessoa que neles apareça 
deverá ser e parecer maior de 25 anos de idade;  
b. as mensagens serão exclusivamente destinadas a público adulto, não sendo justificável qualquer transigência 
em relação a este princípio. Assim, o conteúdo dos anúncios deixará claro tratar-se de produto de consumo 
impróprio para menores; não empregará linguagem, expressões, recursos gráficos e audiovisuais 
reconhecidamente pertencentes ao universo infanto-juvenil, tais como animais “humanizados”, bonecos ou 
animações que possam despertar a curiosidade ou a atenção de menores nem contribuir para que eles adotem 
valores morais ou hábitos incompatíveis com a menoridade;  
c. o planejamento de mídia levará em consideração este princípio, devendo, portanto, refletir as restrições e os 
cuidados técnica e eticamente adequados. Assim, o anúncio somente será inserido em programação, publicação 
ou website dirigidos predominantemente a maiores de idade. Diante de eventual dificuldade para aferição do 
público predominante, adotar-se-á programação que melhor atenda ao propósito de proteger crianças e 
adolescentes; 
d. os websites pertencentes a marcas de produtos que se enquadrem na categoria aqui tratada deverão conter 
dispositivo de acesso seletivo, de modo a evitar a navegação por menores. 

3. Princípio do consumo com responsabilidade social: a publicidade não deverá induzir, de qualquer 
forma, ao consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos anúncios de bebidas 
alcoólicas: 

a. eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem; modelos publicitários 
jamais serão tratados como objeto sexual; 
b. não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que apresente ou sugira a ingestão do produto; 
c. não serão utilizadas imagens, linguagem ou argumentos que sugiram ser o consumo do produto sinal de 
maturidade ou que ele contribua para maior coragem pessoal, êxito profissional ou social, ou que proporcione ao 
consumidor maior poder de sedução; 
d. apoiados na imagem de pessoa famosa, adotar-se-ão as mesmas condicionantes dispostas no item 2, letras 
“a”, “b”, “c” e “d” do Anexo “Q” – Testemunhais, Atestados e Endossos; 
e. não serão empregados argumentos ou apresentadas situações que tornem o consumo do produto um desafio 
nem tampouco desvalorizem aqueles que não bebam; jamais se utilizará imagem ou texto que menospreze a 
moderação no consumo; 
f. não se admitirá que sejam elas recomendadas em razão do teor alcoólico ou de seus efeitos sobre os 



 
 

10 

sentidos; 
g. referências específicas sobre a redução do teor alcoólico de um produto são aceitáveis, desde que não haja 
implicações ou conclusões sobre a segurança ou quantidade que possa ser consumida em razão de tal redução;  
h. não se associará positivamente o consumo do produto à condução de veículos; 
i. não se encorajará o consumo em situações impróprias, ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis; 
j. não se associará o consumo do produto ao desempenho de qualquer atividade profissional; 
l. não se associará o produto a situação que sugira agressividade, uso de armas e alteração de equilíbrio 
emocional e  
m. não se utilizará uniforme de esporte olímpico como suporte à divulgação da marca.  

4. Cláusula de advertência: Todo anúncio, qualquer que seja o meio empregado para sua veiculação, conterá 
“cláusula de advertência” a ser adotada em resolução específica do Conselho Superior do CONAR, a qual refletirá 
a responsabilidade social da publicidade e a consideração de Anunciantes, Agências de Publicidade e Veículos de 
Comunicação para com o público em geral. Diante de tais compromissos e da necessidade de conferir-lhes plena 
eficácia, a resolução levará em conta as peculiaridades de cada meio de comunicação e indicará, quanto a cada 
um deles, dizeres, formato, tempo e espaço de veiculação da cláusula. Integrada ao anúncio, a “cláusula de 
advertência” não invadirá o conteúdo editorial do Veículo; será comunicada com correção, de maneira ostensiva 
e enunciada de forma legível e destacada. E mais: 

a. em Rádio, deverá ser inserida como encerramento da mensagem publicitária; 
b. em TV, inclusive por assinatura e em Cinema, deverá ser inserida em áudio e vídeo como encerramento da 
mensagem publicitária. A mesma regra aplicar-se-á às mensagens publicitárias veiculadas em teatros, casas de 
espetáculo e congêneres; 
c. em Jornais, Revistas e qualquer outro meio impresso; em painéis e cartazes e nas peças publicitárias pela 
internet, deverá ser escrita na forma adotada em resolução; 
d. nos vídeos veiculados na internet e na telefonia, deverá observar as mesmas prescrições adotadas para o 
meio TV; 
e. nas embalagens e nos rótulos, deverá reiterar que a venda e o consumo do produto são indicados apenas 
para maiores de 18 anos. 

5. Mídia exterior e congêneres: por alcançarem todas as faixas etárias, sem possibilidade técnica de 
segmentação, as mensagens veiculadas em Mídia Exterior e congêneres, sejam "outdoors", “indoors” em locais 
de grande circulação, telas e painéis eletrônicos, "back e front lights", painéis em empenas de edificações, 
"busdoors", envelopamentos de veículos de transporte coletivo, peças publicitárias de qualquer natureza no 
interior de veículos de transporte, veículos empregados na distribuição do produto; peças de mobiliário urbano e 
assemelhados etc., quaisquer que sejam os meios de comunicação e o suporte empregados, limitar-se-ão à 
exibição do produto, sua marca e/ou slogan, sem apelo de consumo, mantida a necessidade de inclusão da 
“cláusula de advertência”. 

6. Exceções: estarão desobrigados da inserção de “cláusula de advertência” os formatos abaixo especificados 
que não contiverem apelo de consumo do produto: 

a. publicidade estática em estádios, sambódromos, ginásios e outras arenas desportivas, desde que apenas 
identifique o produto, sua marca ou slogan; 
b. a simples expressão da marca, seu slogan ou a exposição do produto que se utiliza de veículos de competição 
como suporte; 
c. as “chamadas” para programação patrocinada em rádio e TV, inclusive por assinatura, bem como as 
caracterizações de patrocínio desses programas; 
d. os textos-foguete, vinhetas de passagem e assemelhados. 

7. Comércio: sempre que mencionar produto cuja publicidade é regida por este Anexo, o anúncio assinado por 
atacadista, importador, distribuidor, estabelecimento varejista, bar, restaurante e assemelhado estará sujeito às 
normas aqui previstas, especialmente as contidas no item 4. 

8. Salas de espetáculos: a veiculação em cinemas, teatros e salões levará em consideração o disposto no item 
2, letra "c".  

9. Cerveja sem álcool: a publicidade de "cerveja sem álcool" destacará, obrigatoriamente, tal característica e 
se submete, no que couber, às normas deste Anexo. Estará desobrigada da "cláusula de advertência", desde que 
não remeta a marca, slogan ou frase promocional de produto submetido ao presente Anexo ou aos Anexos “A” e 
“T”. 

10. Ponto-de-venda: a publicidade em pontos-de-venda deverá ser direcionada a público adulto, contendo 
advertência de que a este é destinado o produto. As mensagens inseridas nos equipamentos de serviço, assim 



 
 

11 

compreendidos as mesas, cadeiras, refrigeradores, luminosos etc., não poderão conter apelo de consumo e, por 
essa razão, ficam dispensadas da “cláusula de advertência”. 

11. Consumo responsável: este Código encoraja a realização de campanhas publicitárias e iniciativas 
destinadas a reforçar a moderação no consumo, a proibição da venda e da oferta de bebidas alcoólicas para 
menores, e a direção responsável de veículos. 

12. Interpretação: em razão da natureza do produto, o CONAR, os Anunciantes, as Agências de Publicidade, 
as Produtoras de filmes publicitários e os Veículos de comunicação adotarão a interpretação mais restritiva para 
as normas dispostas neste Anexo. 

Aprovado pelo Conselho Superior do CONAR em 18/2/08 
Resolução que disciplina a formatação das “cláusulas de advertência”. 

Conselho Superior do CONAR 
RESOLUÇÃO Nº02./08 REF. ANEXO “P”  

Complementa o Anexo "P" - Cervejas e Vinhos,  
do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária,  

de 18/2/08. 

O Conselho Superior do CONAR resolve:  

1. A “cláusula de advertência” prevista no item 4 do Anexo "P" conterá uma das seguintes frases: 
- "BEBA COM MODERAÇÃO" 
- “CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES” 
- “ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADULTOS” 
- "EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL" 
- “NÃO EXAGERE NO CONSUMO” 
- “QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS” 
- "SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA” 
- “SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME”  

Obs.: As frases acima não excluem outras, que atendam à finalidade e sejam capazes de refletir a 
responsabilidade social da publicidade 

1.1. No meio Rádio, será veiculada durante fração de tempo suficiente para sua locução pausada e 
compreensível. 

1.2. Nos meios TV, inclusive por assinatura e Cinema, quaisquer que sejam os suportes utilizados para o 
comercial, será veiculada em áudio e vídeo durante fração de tempo correspondente a, pelo menos, um décimo 
da duração da mensagem publicitária.  
Utilizar-se-á o seguinte formato: cartela única, com fundo azul e letras brancas de forma a permitir perfeita 
legibilidade e visibilidade, permanecendo imóvel no vídeo ou na tela. A cartela obedecerá ao gabarito RTV de 
filmagem, no tamanho padrão de 36,5 cm x 27 cm (trinta e seis e meio centímetros por vinte e sete 
centímetros); as letras serão da família tipográfica Univers, variação Médium, corpo 48, caixa alta. A locução 
constará apenas da leitura da frase escolhida 
Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução.  

1.3. No meio Jornal, será inserida em retângulo de fundo branco, emoldurada por filete interno, em letras de 
cor preta, padrão Univers 65 Bold, caixa alta, nas seguintes dimensões:  

Jornal Tamanho Padrão (*)  

Anúncio “Cláusula de advertência” 

1 Página Corpo 36 

1/2 Página Corpo 24 

1/4 Página Corpo 12 
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Jornal Tamanho Tablóide (*) 

Anúncio “Cláusula de advertência” 

1 Página Corpo 24 

1/2  Página Corpo 15 

1/4  Página  Corpo 12 

Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução. 

(*) Os tamanhos não especificados serão proporcionalizados tomando-se por base a definição para 1/4 de 
página.  

1.4. No meio Revista será inserida em retângulo de fundo branco, emoldurada por filete interno, em letras de 
cor preta, padrão Univers 65 Bold, caixa alta, nas seguintes dimensões: 

Anúncio (*)  “Cláusula de advertência” 

Página Dupla/Página Simples Corpo 18 

1/2  Página  Corpo 12 

1/4  Página Corpo 6 

 

Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução. 

(*) Os tamanhos não especificados serão proporcionalizados tomando-se por base a definição para 1/4 de 
página.  

1.5. Na mídia exterior e congêneres, quaisquer que sejam os suportes utilizados para o anúncio, será 
incluída em retângulo de fundo branco, emoldurada por filete interno, em letras de cor preta, padrão Univers 65 
Bold, caixa alta, nas seguintes dimensões: 

Anúncio (*)  “Cláusula de advertência”  

0 a 250 cm2 Corpo 16 

251  a 500 cm2   Corpo 20 

501 a 1000 cm2  Corpo 24 

1000 a 1500 cm2   Corpo 26 

1501 a 2000 cm2  Corpo 30 

2001 a 3000 cm2  Corpo 36 

3001 a 4000 cm2  Corpo 40 

4001 a 5000 cm2  Corpo 48 

Obs.: Outros formatos alternativos poderão ser considerados desde que atendam à finalidade de orientar o 
público e estejam em conformidade com o item 2 desta Resolução.  

(*) Os tamanhos não especificados serão proporcionalizados, tomando-se por base a definição para 500 cm2.  

1.6. No meio Internet, integrará a mensagem publicitária, qualquer que seja a forma adotada. 

1.7. Nos cartazes, pôsteres e painéis exibidos no ponto-de-venda, além da “cláusula de advertência” de 
moderação mencionada no item 4 do Anexo "P", será inscrita também de forma legível, em cores contrastantes 
com o fundo da mensagem, a seguinte frase: "VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS". 

Obs.: Determinação contida no art. 81, nº II do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 81, n° II. 
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2. Na interpretação das recomendações dispostas no Anexo “P” e nesta Resolução, seja para efeito de criação, 
produção e veiculação do anúncio, seja no julgamento de infração ética por seu descumprimento, levar-se-á em 
conta: 

a. o conteúdo da mensagem; 
b. o meio de comunicação empregado; 
c. a intenção de permitir a perfeita comunicação das “cláusulas de advertência” e de facilitar sua apreensão pelo 
público. 

3. Estão dispensadas da “cláusula de advertência” a publicidade legal, as campanhas de cunho institucional e os 
formatos expressamente especificados no item 6 do Anexo “P”. 

Esta resolução entra em vigor nesta data, exigindo-se seu cumprimento a partir do dia 10 de abril de 

2008. 


