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Pesquisa aponta 
que mulheres 
estão bebendo 
tanto quanto os 
homens
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@ 
PRE
SI
DEN
TE

Chegamos ao final do quinto ano de Sem Exces-
so e muita coisa aconteceu nesse tempo. Em 
2016, depois de ampliarmos nossa plataforma 
de conscientização, abrindo um canal no Twit-

ter que já conta com mais de 45 mil seguidores, con-
cluímos o lançamento de uma web série para internet 
de 10 episódios: a #semexcesso. E este é um avanço 
na busca dos jovens por uma atitude mais consciente. 
Cada vez mais a plataforma se consolida como es-
paço para conscientização de jovens e adultos sobre o 
consumo inteligente de bebidas alcoólicas e, por meio 
desta, conseguimos encontrar o formato adequado 
para orientar e esclarecer esse público tão carente de 
informação. 
 
Pensando nessa busca de uma proximidade cada vez 
maior com o público jovem, levamos o ex-jogador 
da seleção brasileira de vôlei, Maurício Lima, ao 
lançamento da web série. Pai de um casal de filhos, o 
mais velho adolescente, é para os jovens um exemplo 
a ser seguido. Aqui no Boletim Sem Excesso ele conta 
como lida com esta relação com o filho e o consumo 
de bebida alcoólica. 
 
Veja também que a ABRABE já está se preparando para 
o Verão Sem Excesso e neste ano, além da ação na 
ponte aérea Rio / São Paulo, por meio da Gol Linhas 
Aéreas, inovamos adotando o aplicativo de geolocal-
ização Waze para levar nossa mensagem, vale a pena 
conferir. 

Fechando nossa edição, uma pesquisa revela que as 
mulheres estão bebendo tanto quanto os homens, um 
perigo se considerarmos que os sexos têm metabolis-
mos diferentes. 

Boa leitura,

José Augusto Rodrigues da Silva, presidente da ABRABE 2



TRO
CAN
DO
IDEIAS

O Boletim Sem Excesso 
conversou com o ex-jogador 
da seleção brasileira de vôlei, 
Maurício Lima, ele esteve 
no lançamento da web série 
#semexcesso e conversou 
com o público sobre os 
desafios de pais com filhos 
jovens e o início da vida 
em sociedade. A conversa 
foi pra lá de descontraída e 
ele abre o jogo sobre seus 
anseios, além de deixar o 
seu conselho.

Newsletter: Como pai, como você vê o consumo de 
bebidas alcoólicas entre os jovens? 

ML: Preocupante, principalmente quando os pais 
não orientam os filhos sobre seus limites. O acesso 
ao consumo, seja ele qual for, está presente na ro-
tina deles e precisamos aceitar e conversar sempre 
sobre o tema. 

Newsletter: Você acredita que a combinação: ado-
lescentes + bebidas alcoólicas + redes sociais - pode 
ser um problema? 

ML: Sim, tudo em exagero é prejudicial e esta com-
binação potencializa o alcance. Não temos como 
evitar nos dias de hoje. A conversa e a orientação 
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Maurício Lima, 
Ex-jogador de vôlei

Foto: Foto Eduardo Viana



são fundamentais para que não tenha-
mos excessos. 

Newsletter: Você esteve no lançamen-
to da web série #semexcesso, uma 
série voltada para jovens disponível na 
internet. Como avalia esta iniciativa?

ML: De suma importância. A série tem 
fácil entendimento e é bem explicati-
va. A presença de um médico especia-
lista, orientando e tendo como base o 
relato de situações reais dos jovens é, 
ao mesmo tempo, divertida e

informativa.  

Newsletter: Quando você entende 
que os pais devem começar a falar do 
tema das bebidas alcoólicas com os 
filhos?

MR: Desde sempre. É preciso es-
tar atendo e presente no dia-a-dia 
e  aproveitar todas as oportunidades 
onde este assunto é colocado. É bus-
car constantemente o lugar e a hora 
certa para orientar. 

Newsletter: Como foi sua experiência 
ao lidar com seu filho adolescente? 

ML: Está sendo tranquila, com muito 
diálogo neste e em outros assuntos 
pertinentes a sua faixa etária. Acredi-
to que quanto mais próximas e mais 
francas as conversar sobre estes te-
mas, mais os jovens podem se “preca-
ver” e evitar abusos.  
 

Newsletter: Voltando à questão das 
redes sociais, justamente por elas 
terem essa entrada grande entre os 
jovens, você acha que elas poderiam 
ser usadas para educar e conscientizar 
os adolescentes?  
 
ML: Acredito que sim, pois as redes  
sociais fazem parte da “vida” atual da 
juventude. Na verdade este é melhor 
canal para atingi-los.  
 
Newsletter: : Qual o conselho você 
daria para outros pais de filhos ado-
lescentes? 
 
ML: Diálogo e proximidade. É preciso 
ter muita conversa, ter informações e 
desenvolver muita cumplicidade, que 
é o mais importante nesta relação. 
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“Esse ano, nós ino-
vamos junto com a 
Ação do Sem Excesso, 
fazendo com que os 
menores não con-
sumissem bebidas 
alcoólicas.”



“
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Durante a Semana Nacional de 
Trânsito, promovida pelo Governo 
de São Paulo, um trabalho intenso 
nas redes sociais e nos bares da 
capital incentivou os consumido-
res a adotar atitudes corretas no 
trânsito, como não dirigir depois 
de beber, nem usar o celular ao vo-
lante. E, na Virada da Mobilidade, 
evento para a promoção de alter-
nativas de locomoção sustentáveis, 
uma parceria com o site Caronetas 
incentivou o compartilhamento de 
carona para voltar para casa após 
o bar.

              

2013

O Sem Excesso surge em 
2010 com a campanha
“Comemore com Sucesso, 
Sem Excesso”, para come-
morar os 35 anos de atua-
ção da ABRABE, sendo reco-
nhecida com o 30o prêmio 
POP de Opinião Pública.

              

2010

LI
NHA 
DO 
TEM
PO

A mensagem sobre o con-
sumo moderado de bebida 
alcoólica foi levada aonde o 
público do Sem Excesso es-
tava. No Carnaval, duas mil 
rádios veicularam a campa-
nha, e para os foliões do Rio 
de Janeiro (RJ), a mensagem 
foi reforçada por faixas carre-
gadas por aviões que sobre-
voaram as praias da cidade. 
Já em São Paulo, em parceria 
com o Governo do Estado, 
o Sem Excesso participou 
do projeto piloto Operação 
Segura.  Durante o São João, 
a campanha, que acontece 
desde 2011 e incentiva a 
população a não beber em 
excesso durante as festas 
populares, contou com spots 
em rádio e outdoors foram 
veiculados nas capitais Recife 
(PE) e João Pessoa (PB), e, no 
interior, nas cidades de Cam-
pina Grande e Caruaru

Confira tudo o que 
aconteceu no Sem 
Excesso

RECAPITULANDO

Grandes momentos 
desde a criação da 
plataforma Sem 
Excesso. 

Ao longo de 2012, o alcan-
ce do Sem Excesso ganhou 
nova dimensão com a 
criação de canais nas redes 
sociais: página no Face-
book, que já conta com 
mais de 684 mil fãs, e canal 
no Youtube, cujos vídeos 
já foram visualizados mais 
de 315 mil vezes. Além 
das parcerias, como com o 
Detran.SP.

              

2012

            

2013

De forma pioneira, foi lan-
çado o portal Sem Excesso.
com.br, site educativo de 
promoção do consumo 
responsável de bebidas 
alcoólicas.

2011 

Em mais um São João, a ABRABE reali-
zou sua maior campanha no Nordeste. 
Na festa de Caruaru (PE), um telão com 
a moldura do Sem Excesso exibiu fotos 
das pessoas que passaram pelo local 
com a hashtag #SemExcesso e levou a 
mensagem da moderação no consumo 
de bebidas alcoólicas. Mais de 172 mil 
pessoas foram impactadas pela fanpa-
ge. Confira tudo, clicando aqui.
Pela primeira vez, a Prefeitura de Tauba-
té recebeu a blitz do Sem Excesso para 
o alerta de ‘Se beber, não dirija’ durante 
a Semana Nacional do Trânsito. 
E o Verão não ficou de fora! O Verão 
Sem Excesso começou no final deste 
ano para incentivar as pessoas a curtir 
esse período, que inclui festas de final 
de ano, férias e carnaval, com seguran-
ça e responsabilidade. O Sem Excesso 
levou a mensagem de consumo cons-
ciente para mais de 350 mil pessoas, 
por meio de parcerias com o Detran.
SP, nos voos da Gol Linhas Aéreas e por 
meio da rádio Conectcar SP/Rio 90.7 
FM. Nas redes sociais, contou com nova 
cara para fanpage e animações para o 
Youtube.  

JANEIRO/ 
FEVEREIRO’2014
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O final do ano também veio recheado de mensagens do 
Sem Excesso. A Semana Nacional de Trânsito foi tema 
da animação Seta do Bem, que acompanhou o tema 
proposto pelo Detran SP e mostrou que uma atitude 
correta no trânsito leva a uma série de boas ações.

E o final de 2015 marcou o início de mais um Verão Sem Excesso. O período inclui 
festas de final de ano, férias e Carnaval 2016, épocas onde a moderação é fun-
damental, por isso, o Sem Excesso mais uma vez levou a mensagem de consumo 
consciente. 

DEZEMBRO ‘15/ JANEIRO 2016

SETEMBRO’2015

O Sem Excesso viajou para Caruaru, capital da Festa Junina, e ater-
rissou no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga para levar a mensagem do 
consumo consciente de bebida alcoólica para um público de apro-
ximadamente de 2 milhões de pessoas. No stand do Sem Excesso, 
a presença de um “matuto” em um telão recepcionou e divertiu 
a todos que passaram pelo local, que registrou o momento com 
inúmeras fotografias, o que garantiu a interação dos forrozeiros e 
tornou o evento um sucesso. A festa também alcançou as redes 
sociais, o Youtube teve animação especial para a data e a fanpage 
ganhou novo layout.

JUNHO’2015

E o Sem Excesso abre caminho também entre os pontos de 
venda e lança a primeira edição do Prêmio Sem Excesso para 
Bares e Restaurantes. Premiando ações de incentivo ao consumo 
consciente realizadas por estabelecimentos comerciais de todoo 
Brasil. A campanha reuniu iniciativas de São Paulo, Minas Gerais, 
Brasília e consolidou a parceria do Sem Excesso com a
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL.

OUTUBRO’2015
prêmio  sem

 

excesso
2015

E seguimos com o Verão 
Sem Excesso até o Car-
naval de 2015. Chegamos 
às praias do eixo Rio/São 
Paulo por meio dos bole-
tins da Rádio Conectcar SP/
Rio 90.7AM; falamos para 
quase 35 mil pessoas por 
meio dos comunicados de 
bordo da Gol Linhas aé-
reas, além dos banhistas 
da região, onde um avião 
percorreu 4.410 km de praia 
levando uma mensagem de 
consumo consciente. Para 
encerrar, em parceria com 
o Detran.SP, atores caracte-
rizados percorreram bares 
da cidade de São Paulo para 
levar a mensagem de diver-
são e consumo inteligente 
de bebidas alcoólicas. A 
fanpage e o Youtube rece-
beram conteúdo relaciona-
dos com as ações durante o 
período.  

JANEIRO/ 
FEVEREIRO 2015

Neste ano, o conteúdo da Plataforma 
foi levado a mais de 6 milhões de pes-
soas, graças à repercussão da imprensa, 
incluindo TVs e aos parceiros:  Detran.
SP, Gol Linhas Aéreas e Rádio Conectcar 
SP/Rio 90.7 FM, além das redes sociais 
que receberam mensagens personaliza-
das e animações.  



O mês de setembro foi marcado pelo grande lançamento da web série #semexcesso. A 
produção abre espaço para que jovens discutam e entendam mais sobre as relações esta-
belecidas pela primeira vez em suas vidas, dentre elas o consumo de bebidas alcóolicas.
Os vídeos contam com a participação do Dr. Maurício de Souza, médico hebiatra, especia-
lista em jovens, que se encarrega de esclarecer dúvidas e mitos relacionados a esse perío-
do. Além da da vlogger Lully de Verdade e trilha sonora de MC Diel. A série, com 10 episó-
dios, já recebeu mais de 300 mil visualizações.

SETEMBRO 2016

Depois de mais de 730 mil 
fãs no Facebook e mais de 
400 mil visualizações no canal 
do Youtube, o Sem Excesso 
chega ao Twitter. A escolha 
pelo novo canal é resultado 
da análise do Estudo Compor-
tamental 2015, que mostrou 
a tendência de migração de 
canais, de que jovens evitam 
comentários sobre o consu-
mo de bebidas alcoólicas em 
redes como Facebook e levam 
o tom das conversas mais ínti-
mas para sites como Twitter e 
Snapchat, onde a presença de 
pais e familiares é controlada. 
O objetivo do canal é interagir 
com esses jovens quando o 
assunto remete ao compor-
tamento envolvendo bebidas 
alcóolicas. Em pouco mais de 
9 meses o canal já registrou 
mais de 45 mil seguidores. 

Pelo sexto ano consecutivo o Sem Excesso 
esteve no São João de Caruaru. A ação levou a 
mensagem de consumo responsável de bebi-
das alcóolicas e lembretes de “se beber, não 
dirija” com o mote: “Fala Matuto Consciente” 
para 185 mil pessoas direta e indiretamente. 
Os visitantes também puderam compartilhar os 
vídeos entre si, pelas redes sociais. Foram mais 
de 500 mensagens gravadas, das quais mais de 
200 preencheram o telão do stand, chegando 
às mais de 2 milhões de pessoas que frequen-
taram a festa como um todo. As festividades 
alcançaram as redes sociais que integram a 
plataforma do Sem Excesso (Youtube, Face-
book, Site e Twitter) que veicularam conteúdo 
exclusivo para os participantes das festividades 
e também influenciadores online, que compar-
tilharam a mensagem.

MARÇO 2016 JUNHO 2016
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Lançada em setembro e 
com o último episódio 
apresentado neste final 
de novembro, a web 
série #semexcesso já 
registrou mais de 300 mil 
visualizações com temas 
que se destacam entre a 
preferência do público. 
Ao abrir espaço para que 
jovens discutam e enten-
dam mais sobre as rela-
ções estabelecidas pela 
primeira vez em suas vi-
das, a série trouxe vários 
temas, alguns deles com 
maior interesse como “a 
primeira vez que bebi”, 
“ressaca moral” e “já dei 
PT – perda total”.  Produ-
zidos numa linguagem jo-
vem, própria da internet, 
os vídeos contam com a 
participação do

Dr. Maurício de Souza, 
médico hebiatra, espe-
cialista em jovens, que se 
encarrega de esclarecer 
dúvidas e mitos relacio-
nados a esse período. 
personalizadas para a 
festa, impactando direta-
mente 185 mil pessoas. A 
“Na medicina, considera-
mos que o corpo só está 
preparado para consumir 
bebida depois dos 18 
anos de idade, por isso a 
lei coloca esta data como 
limite, é a maturidade do 
corpo para metabolizar a 
bebida alcoólica. Beber 
antes desta idade traz 
consequências impor-
tantes”, alerta do médico 
hebiatra (especialista em 
adolescentes)
Dr. Maurício de Souza.  
 

WEB SÉRIE 

O 
QUE
ES
TÁ
RO
LAN
DO
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WEB SÉRIE #SEMEXCESSO REGISTRA 
MAIS DE 300 MIL VISUALIZAÇÕES
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Para o médico, a adolescência é uma fase de muitas dúvidas e requer aten-
ção. “Do ponto de vista biológico, nenhuma outra etapa da vida é marcada 
por tantas mudanças rápidas como a adolescência, além de ser um período 
em que o jovem se sente mais confortável em tirar dúvidas sobre diversos 
temas. Falar sobre essas questões usando os mesmos canais e a mesma for-
ma de expressão do jovem é fundamental”, enfatiza o médico especialista 
em jovens.  
 
Com apresentação da vlogger Lully de Verdade e trilha sonora de MC Diel, a 
série conta com 10 episódios gravados nas regiões do Jardim Ângela, Higie-
nópolis, Vila Madalena e Centro de São Paulo (SP). 

Acompanhe a série: #semexcesso
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Pesquisa publicada na revista científica BMJ Open 
revela uma preocupante conclusão: os dois sexos 
têm comportamentos cada vez mais parecidos em 
relação às bebidas alcoólicas. O estudo foi elaborado 
pelo Centro Nacional de Pesquisa em Álcool e Drogas 
da Universidade de New South Wales, na Austrália. 
Homens e mulheres metabolizam de formas dife-
rentes as bebidas alcoólicas e é por isso que seus 
efeitos são diferentes em cada um deles. Até as 
recomendações oficiais da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) deixam claro tal constatação ao colocar 
como limite máximo saudável 15 doses semanais 
para os homens e 10 para as mulheres. Resultado 
de uma revisão de 68 estudos sobre o assunto, que 
entrevistaram no total mais de 3 milhões de pessoas 
nascidas entre 1891 e 2000, a pesquisa indica que as 
diferenças de quantidades e frequência no consumo 
de bebidas alcoólicas estão sendo reduzidas. O tra-
balho diz que na geração nascida entre 1890 e 1910, 
homens bebiam, em média, 2,2 vezes mais que as 

RE
POR
TA
GEM

MULHERES QUE BEBEM
COMO HOMENS: PODE?

“Pesquisa revela que Mulheres 
apresentam comportamentos 
cada vez mais parecidos com os 
homens em frequência e quan-
tidade de bebidas alcoólicas 
ingeridas.”
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mulheres. Entre as pessoas nascidas depois desse 
ano, a diferença já foi reduzida para 1,1 vez. Quando 
considerados apenas os pesquisados que tinham 
uma relação considerada problemática com as be-
bidas alcoólicas, ou seja, que bebiam em excesso, a 
diferença teria sido reduzida e 3 vezes para 1,2 vez. 
Parte desse comportamento pode ser atribuído, 
como ressaltam os próprios pesquisadores, à maior 
emancipação feminina. Eles alertam, porém, que é 
preciso ter cuidado para que tal libertação não se 
transforme em problemas na medida que leva para 
as mulheres problemas de saúde historicamente 
ligados aos homens. Vale lembrar que uma mesma 
quantidade de bebida alcoólica afeta mais rapida-
mente as mulheres que os homens. Elas possuem 
menor quantidade de água no organismo (o que 
faz com que a substância fique mais concentrada) e 
menores níveis das enzimas hepáticas aldeído de-
sidrogenase e álcool desidrogenase, responsáveis 
pelo metabolismo do álcool. Por isso a dica é beber 
com moderação sempre!

“Homens e mulheres metabo-
lizam de formas diferentes as 
bebidas alcoólicas e é por isso 
que seus efeitos são diferentes 
em cada um deles.”



Os internautas 
contam o que 
acham das reporta-
gens publicadas
no Portal Sem
Excesso e como 
ser bem informado 
pode fazer a 
diferença.

DI
ZEM 
POR
AÍ

“Eu já misturei vários tipos de bebida uma vez e confesso 
que até no outro dia eu ainda estava bêbado. Isso foi nas 
festas juninas aqui na Bahia, mas quando passou o efeito 
senti fortes dores no fígado e dor de cabeça que pensei que 
iria morrer. Nunca mas faço isso.” - Ivanildo Cardoso sobre 
o post Você sabe a resposta dessa pergunta que deixa tan-
tas pessoas em dúvida? Desvendamos esse mito no portal 
do Sem Excesso, confira. 
(16 de junho de 2016)

“Educação para o trânsito vale a pena investir!” - 
Verônica Maria Pereira - sobre o post Começa hoje a 
Semana do Trânsito com a campanha “Eu sou + 1 por um 
trânsito + seguro” para conscientizar pedestres, ciclistas, 
passageiros e condutores.  Conta pra gente o que você faz 
para trazer mais segurança a todos na rua.  
(18 de setembro de 2016)

“Menores devem cuidar da saúde, do juízo e dos estudos 
até atingirem a maior idade. Daí então terão a vida intei-
ra pra fazerem o que quiserem e também responder pelo 
que faze quando bêbados. E sem chororô rapaziada! Rs. 
Estou rindo mais é verdade, é bem por aí! Pensem bem...”   
-  Cristiane do Nascimento Teles – sobre o post “Infográfico 
Mitos e Verdades”. - Antonio Coleta Fernandes sobre o post 
Por que não ingerir bebidas alcoólicas antes dos 18 anos? 
O Sem Excesso falou com especialistas para deixar a ques-
tão bem clara tanto para os pais quanto para os filhos. 
(11 de julho de 2016)

““Beber com moderação, beber água e viajar muitooo!” 
. - Luiz Moreira sobre o post Diferenças no metabolismo 
dos idosos exige mais cuidados com as bebidas alcoólicas. 
Saiba Mais.
(26 de agosto de 2016)

12



13

EX
PE
DI
EN
TE

Esta é uma publicação semestral da 
Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE 
| www.abrabe.org.br

Coordenação editorial, redação e diagramação: 
MSLGROUP ANDREOLI|
http://mslgroupandreoli.com.br/

Projeto Gráfico: Ana Vizeu


