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TEMA 
A imagem da mulher em processo de ressignificação por meio da 

publicidade. Estudo de caso: SKOL Reposter.  
 

RESUMO  
A pesquisa apoia-se na análise do discurso do comercial SKOL Reposter,           

veiculado no Dia Internacional da Mulher de 2017, para abordar o processo de             
ressignificação da imagem da mulher por meio da publicidade. Baseando-se nos           
conceitos dos autores José Luiz Fiorin e de A.J. Greimas para a compreensão             
semiótica e análise do discurso das peças, pretende-se também mapear o passado            
da marca para entender a amplitude da representação da mulher na publicidade, e             
como as mudanças atuais podem servir de abertura para a discussão sobre            
igualdades e uma possível mudança no imaginário coletivo da sociedade. 
Palavras chaves: Análise do Discurso, SKOL Reposter, Mulher e publicidade,          
imagem da mulher.  
 
INTRODUÇÃO 

A publicidade, por acompanhar tendências e criar novos hábitos, sempre foi           
um bom parâmetro para a compreensão sociológica dos costumes e do consumo de             
uma determinada época. Porém, como apresentada de maneira mais sucinta, acaba           
por enfatizar também os estereótipos mais rasos. 

Uma pesquisa sobre “As representações das mulheres nas propagandas de          
TV”, realizada em 2013 pelo Data Popular e o Instituto Patrícia Galvão, mostrou a              
percepção de 1.501 homens e mulheres, em 100 municípios das regiões do Brasil.             
58% dos entrevistados entendem que as propagandas na TV mostram a mulher            
como objeto sexual. 62% acreditam que as propagandas mostram as mulheres que,            
além de ser esposa e mãe, também trabalham e estudam. Para 35% dos             
entrevistados, a mulher nunca é apresentada como uma pessoa inteligente, apesar           
de 43% discordarem. Por fim, 56% não acreditam que as propagandas de TV             
mostram a mulher da vida real e, 70% defende a punição dos responsáveis por              
propagandas ofensivas à mulher.  

Com a modificação dos meios de comunicação, após a chegada da internet            
e, principalmente com o avanço das redes sociais, a publicidade precisou se            
adequar e se atentar ao fato de que não há mais como criar campanhas e impor                
ideias sem ouvir o seu consumidor.  

A SKOL precisou rever o seu posicionamento e isso tem dado resultados            
positivos, para a marca e para a sociedade. O comercial SKOL Reposter exibido no              
dia internacional da mulher se tornou um marco significativo da discussão de pautas             
feministas nos meios de comunicação, e será utilizada como estudo de caso.  

A proposta de pesquisa se justifica através da inquietação e incômodo da            
percepção de que as mulheres reais* tão pouco e tão mal representadas nos meios              
de comunicação. Não cabe à esta pesquisa questionar se as marcas desejam            



contribuir para uma sociedade mais justa ou apenas ganhar a confiança dos            
consumidores que batalham por esses direitos e não se calam nas redes sociais,             
pois a publicidade defende marcas, que por sua vez, defendem suas vendas ou a              
valorização de sua imagem.  

No entanto, não se pode deixar de notar que a iniciativa de apropriação             
capitalista por parte das marcas é capaz de disseminar ideias e levantar            
questionamentos e conversas que não chegavam tão longe antes disso. E, se a             
publicidade percebeu a importância de incluir este público em suas pautas, não            
significaria que o barulho tem surtido efeito?  

As marcas precisam se adequar à este público que, não só possui grande             
poder de compra, como é influenciador da opinião e poder de compra de outros              
grupos.  
 
*Mulher Real é a expressão comumente utilizada por profissionais da comunicação           
para explicar a representação das mulheres como são em seu cotidiano.  
OBJETIVO 

Compreender os desdobramentos do novo posicionamento da marca e como          
esta tendência, cada vez mais comum no cenário da publicidade brasileira, afetará            
futuramente o imaginário coletivo da sociedade em relação à imagem da mulher.  
 
METODOLOGIA  

1) Levantamento bibliográfico; 

2) Reconhecimento de autores; 

3) Análise do discurso do comercial SKOL Reposter; 

4) Análise de peças que aparecem no comercial com discursos opostos;  

5) Análise de peças do contexto da marca e suas concorrentes; 

6) Entrevista com representante da campanha (Agência F/Nazca).  

 

DESENVOLVIMENTO 
Para abordar a discussão, será feita a análise do discurso do comercial            

SKOL Reposter, a análise comparativa entre duas peças mostradas dentro do filme            
para a compreensão da mudança de posicionamento através da teoría de oposição            
semântica de A.J. Greimas. Serão indicadas também, quando for pertinente, peças           
do histórico da marca e seus concorrentes que vendem o mesmo produto,            
segmento, e ideal de representação. Para finalizar a pesquisa, será realizada uma            
entrevista com a agência F/NAZCA Staachi & Staachi para compreender como foi o             
processo de reposicionamento e fazer paralelos entre os dois materiais.  
 
RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante os meses de pesquisa, foram descobertas autoras que já abordavam           



o tema da representação da mulher nos meios de comunicação. Apesar de os             
títulos terem sido escritos há dez anos ou mais, a discussão se mantém atual.              
Porém os tempos são outros, hoje o assunto saiu dos meios acadêmicos e percorre              
nas mídias sociais digitais, a imprensa, os veículos de comunicação e as rodas de              
conversa.  

Existem atualmente grupos e coletivos feministas que buscam pautar a          
representação da mulher na mídia e firmar compromissos com empresas para que o             
posicionamento diante da causa não fique apenas no discurso e exista igualdade,            
respeito e oportunidades iguais nos locais de trabalho. Também é possível cobrar            
para que a marca realize ações de conscientização para gerar discussão.  

Com a análise do discurso da marca, pude perceber que, apesar da            
mensagem explícita e da ênfase no reposicionamento, a SKOL procura persuadir o            
seu público com outras armadilhas. E com isso, a sensação de que há um longo               
caminho para que a “tendência” de apropriação de lutas das minorias pelas marcas             
seja realmente uma contribuição para um diálogo entre os grupos da sociedade.  
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