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RESUMO

Nesse  trabalho  procurou-se  analisar  algumas  peças  publicitárias  das 

cervejas Bohemia, Kaiser, Schincariol, Brahma, Skol, Primus e Santa Cerva para 

investigar  a  que classe de pessoas essas cervejas são direcionadas e de que 

forma as mensagens interagem com o consumidor, a fim de persuadi-lo a consumir 

determinado produto, dependendo da classe social a que pertence. Procedeu-se a 

um estudoo verbal e não-verbal, para comprovar a diferença entre a publicidade da 

Bohemia  e  a  das  outras  cervejas.  A  análise  apóia-se  na  proposta  de  vários 

estudiosos  como  Bahktin,  Barthes,  Peirce,  Halliday,  Maingueneau,  Vestergaard, 

entre outros. Nessa análise objetivou-se mostrar como as mensagens da cerveja 

Bohemia se fixam na sua superioridade, marcando-se pela fixação em um público-

alvo de pessoas de gosto apurado, que não se deixam levar por apelos fáceis e 

grosseiros, mas que levam em conta a qualidade, a tradição e a sofisticação. Nas 

peças  selecionadas  desses  dois  grupos  de  cerveja  analisou-se  o  gênero,  a 

interação entre enunciador e enunciatário, as funções da linguagem, as figuras de 

linguagem  e  outros  recursos  de  valorização  da  linguagem.  Após  a  análise, 

distinguiram-se  vários  traços  que  diferenciam  marcadamente  a  natureza  da 

publicidade dos dois grupos. Primeiramente, a Bohemia se coloca como a rainha, a 

mais perfeita em todos os sentidos – seja no seu preparo, seja no seu  layout  – 

sempre exaltando a sua supremacia e a elegância de seu consumidor, investindo 

em peças publicitárias mais sutis, discretas, com cores mais sóbrias, voltadas para 

pessoas inteligentes, cultas e que não se contentam com o banal. A meta em foco 

é a qualidade do público consumidor. As outras cervejas, apelando para mulheres 



seminuas, cores fortes, ambientes de prazer fácil, induzem à idéia de que todos 

podem e devem beber o produto. A meta em foco é nitidamente atingir a massa 

dos consumidores de cerveja.

Palavras-chave: Cerveja, Publicidade, Peça Publicitária, Tradição, Sofisticação, 

Mulher, Persuasão.



ABSTRACT

In  this  project,  some  advertising  pieces  of  the  beers  Bohemia,  Kaiser, 

Schincariol, Brahma, Skol, Primus and Santa Cerva have been analyzed in order 

to investigate the social  class of people these beers are target at and how the 

messages interact with the consumer to persuade him to consume a determined 

product  depending on the social  class he belongs to.  A verbal  and non-verbal 

study was proceeded to prove the difference between the Bohemia advertising and 

the other beers. The analysis relies on the proposal of several scholars such as 

Bahktin, Barthes, Pierce, Halliday, Maingueneau, and Vestergaard among others. 

In  this  analysis  the  aim  was  to  show  as  the  Bohemia  beer  messages  fix 

themselves  in  its  superiority,  marking  itself  for  the  setting  in  a  target-public  of 

people with a refined taste, who aren’t influenced by the easy and rude appeals but 

who bear in mind the qualities, the tradition and the sophistication. In the selected 

pieces of these two groups the genre, the interaction between the enunciator and 

the enunciate, the language functions, the language figures were analyzed. After 

the analysis, several features that strongly differentiate the publicity nature of the 

two groups were distinguished. Firstly, Bohemia puts itself as a queen, the most 

perfect  in  every  sense  —  in  its  preparation,  in  its  layout,  always  exalting  its 

supremacy and the elegance of its consumer, investing in more subtle, discreet, 

with sober colors advertising pieces, which are directed to intelligent and cultured 

people who don’t  get  satisfied with the trivial. The aim focused is the quality of the 

consumer.  The  other  beers,  resort  to  half-naked  women,  strong  colors,  easy 



pleasure atmosphere which persuades to the idea that everyone can and must 

drink the product the focus is clearly to achieve the mass of the beer consumers.

Key words: Beer, Publicity, Advertising Pieces, Tradition, Sophistication, Woman, 

Persuasion. 
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho procura-se analisar algumas peças publicitárias das cervejas 

Bohemia,  Kaiser,  Schincariol,  Brahma,  Skol,  Primus,  Cerva  e  Antarctica,  para 

verificar o público a que essas marcas de cerveja são direcionadas e de que forma 

cada peça tenta interagir com o consumidor a fim de persuadi-lo a consumir o 

produto, dependendo do meio social a que pertence.

Segundo Vestergaard  (1988:119),  o  poder  de  sedução da publicidade é 

talvez um dos mais ativos e eficazes nos nossos dias. Diariamente nos rendemos 

a um sem-número de mensagens, que não só manipulam nossa mente ditando 

regras  de  consumo,  como  também,  e  principalmente,  refletem  o  sistema  de 

referência  de  cada  sociedade,  funcionando  como  verdadeiro  diagnóstico 

psicossocial de uma época.

O elemento central na publicidade não é só o produto em si, mas também a 

imagem do  enunciador,  que  é  construída  a  partir  da  enunciação,  para  que  se 

obtenha a resposta do interlocutor ao propósito maior do texto, que é a persuasão. 

Por essa razão, ao fazer-se a leitura de um texto publicitário, cumpre  ponderar que 

esse tipo de discurso tem como objetivo provocar reações emocionais, e daí advém 

o  uso  de  recursos  retóricos  que  buscam  convencer  ou  alterar  atitudes  e 

comportamentos do receptor. 

Outro aspecto importante é que a linguagem publicitária faz uso também de 

signos  não-verbais,  ou  icônicos,  como  uma  grande  força  de  expressão  e 
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persuasão.  A  imagem  é  um  poderoso  material  para  chegar-se  aos  objetivos 

pretendidos, no entanto, ela só, em geral, não basta, sendo necessário o recurso 

aos signos verbais, que funcionam como um guia para que o leitor ou ouvinte 

entenda, compreenda, memorize o anúncio, e acredite no produto que está sendo 

anunciado. 

Em  um  anúncio  publicitário,  imagem  e  texto  constituem  uma  unidade 

narrativa que tem como objetivo proporcionar ao consumidor uma leitura correta a 

respeito  do  produto  que  está  sendo  anunciado.  Na  publicidade,  normalmente, 

essa é a função do texto: informar as qualidades e as vantagens de um produto ou 

serviço.

Segundo  Barthes  (1996:32),  a  presença  do  texto,  que  ele  chama 

mensagem lingüística, é imprescindível. Já que sua função é exatamente a fixação 

do sentido  das  imagens,  tal  mensagem seria  uma das  técnicas  desenvolvidas 

pelas sociedades, “destinadas a fixar a cadeia flutuante dos significados, de modo 

a combater o terror dos signos incertos” (Barthes, 1996). A palavra impediria que o 

leitor atribuísse a elementos da cena significados que não tivessem relação com o 

produto  anunciado.  Desse  modo,  a  mensagem  lingüística  estaria  exercendo 

controle sobre a imagem e, também sobre aquele que olha.  

De forma alguma compreender a imagem lingüística como fixadora significa 

que ela desempenhe efetivamente essa função; afinal a presença do texto ou da 

legenda não anula toda a rede de significados culturais que o enunciatário traz 

consigo, não o impedindo de fazer inferências que podem ir além da tentativa de 

fixar sentido pela palavra. Ao mesmo tempo – como diz Barthes (1996) –, aceitar a 
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possibilidade de que a palavra pode fixar os significados de uma imagem é afirmar 

que há entre palavra e imagem uma relação direta, ou seja, é afirmar ser possível 

mediante  palavras  traduzir  uma imagem em todas  as suas  dimensões.  Sendo 

texto e imagem linguagens diferentes, a única relação possível entre eles é de 

articulação, de complemento ou de justaposição, nunca de substituição.

Para analisar uma peça publicitária, deve-se levar em conta não somente 

os aspectos comerciais, que incluem pesquisas detalhadas sobre o público-alvo, 

visando a atender às suas expectativas consumistas, como também o diálogo que 

se  estabelece  com  a  publicidade já  veiculada,  em  sintonia  com  o  contexto 

sociocultural.

No caso deste trabalho, para estabelecer o recorte de pesquisa optou-se 

por  selecionar  para  análise  peças  impressas  que  compõem  as  campanhas 

publicitárias das marcas de cerveja detentoras das primeiras posições em relação 

ao consumo, veiculadas tanto em cartazes quanto em anúncios de página inteira 

em revistas nacionais (Playboy e Veja). 

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), 

como se comenta adiante, as marcas que têm maior participação de mercado são 

Brahma, Skol, Antarctica, Bohemia, Kaiser e Schin. 

A concorrência vem-se acirrando nos últimos anos.  A comparação entre 

dados de participação de mercado, entre os anos de 2002 e 2005, mostra que 

houve aumento na participação de mercado de cervejarias pequenas. 
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Acompanhe-se o quadro abaixo bem como as duas figuras que seguem:

Quadro I – Participação de mercado das cervejas de 1992 a 2005

1992 1993 1994 1995 2002 2003 2004 2005

Mercado (MI 
HL)

47,7 50,9 65,0 80,0 84,1 82,2 84,7 90,0

Ambev 85,5 81,7 80,03 78,5 68,4 67,2 66,2 68,3

Brahma 37,4 35,2 33,3 31,4 21,8 20,9 19,8 20,4

Skol 14,1 15,0 16,8 15,2 32,3 32,8 31,6 32,6

Antarctica 34,0 31,5 30,2 31,9 14,3 11,6 13,0 13,6

Bohemia n.i n.i n.i n.i n.i 1,9 1,8 1,7

Kaiser 11,5 13,6 13,6 14,6 15,4 13,3 10,9 8,9

Schincariol 2,1 3,8 3,8 5,4 9,6 11,1 13,1 12,6

Outras Marcas 0,9 0,9 0,9 1,5 6,7 8,4 9,8 10,2

  FONTE: Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv)
  MI HL – milhões de hectolitros 
  NI – não informado
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          Participação de mercado das cervejas em 1995           Participação de mercado das cervejas em 2005

        fig. 1 fig. 2

A  análise  da  tabela  assim  como  dos  gráficos  mostra  que  em  1995  a 

participação no mercado das marcas de cervejarias de maior porte atingia 98,5%. 

Dez anos mais tarde esse número diminuiu para 79,8%. Em termos de volume, 

em 1995 os pequenos produtores eram responsáveis pela fabricação de cerca de 

1,2  milhão  de  hectolitros.  Em  2005  o  volume  de  vendas  desses  produtores 

(observando-se que alguns se tornaram grandes produtores) atingiu 9,2 milhões 

de hectolitros.

Esses dados permitem concluir  que o aumento de 12% no volume total 

comercializado  no  país  nesse  mesmo  período  (com  crescimento,  em  termos 

absolutos, de 10 milhões de hectolitros) teve como uma de suas principais causas 

o crescimento dos pequenos produtores.

O  ganho  de  participação  dos  pequenos  produtores  pode  ser  atribuído, 

dentre  outros  fatores,  a  uma  política  de  preços  baixos  que  posicionou  certas 

marcas de forma a conquistar o público de baixa renda. Outra fatia de mercado 

explorada por essas empresas, no pólo oposto, foi o nicho das cervejas de alta 

qualidade, vendidas a preços acima da média do mercado, as chamadas cervejas 

Premium, que têm o mercado geralmente trabalhado pelas microcervejarias.

Com o propósito  de fazer  uma melhor  distinção das análises que serão 

efetuadas  neste  trabalho,  e  também  para  facilitar  o  entendimento,  as  peças 

publicitárias aqui analisadas são divididas em dois grupos distintos. O primeiro é 

composto  por  peças  da  cerveja  Bohemia;  o  segundo,  por  peças  das  cervejas 
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Kaiser, Schincariol, Brahma, Skol, Primus, Cerva e Antarctica. Assim se chega ao 

problema central da pesquisa: a partir da hipótese de que as peças publicitárias da 

Bohemia  têm  um  caráter  diferenciado,  verificar  em  que  consiste  essa 

singularidade. Em princípio,  quando se diz que a cerveja Bohemia possui  uma 

singularidade em relação às outras, a primeira referência é à diferença existente 

entre o modo como ela é apresentada ao seu público-alvo, seja em cartazes de 

veiculação irrestrita, seja na mídia impressa, onde ela tem maior inserção que as 

outras. Verifica-se que, especificamente em revistas, que constituem um tipo de 

publicação destinada a classes mais escolarizadas, ela aparece sempre de  uma 

forma discreta e requintada, sem nada que a torne vulgar. Já à primeira vista se 

observa  que  a  singularidade  das  peças  publicitárias  da  Bohemia  se  fixa  na 

contínua confirmação da nobreza do produto, enquanto na publicidade das outras 

cervejas  o  maior  apoio  está  no  apelo  ao  prazer,  com exposição  da  figura  da 

mulher, geralmente de forma provocadora e vulgar. 

A estrutura do trabalho que ora se apresenta é a seguinte:

- A fim de contextualizar o tema proposto e preparar um contexto histórico para a 

discussão da publicidade do produto no país, traçou-se primeiramente um breve 

histórico da cerveja no Brasil, buscando-se contemplar as tendências e evoluções 

de cada época (Capítulo I). 

-  Em  seguida  discutiu-se  a  conceituação  e  o  valor  da  publicidade  e  da 

propaganda, com vista a situar o terreno de avaliação  (Capítulo II).

-  Buscou-se,  a  seguir,  esclarecer  alguns  dos  elementos  constitutivos  das 

campanhas publicitárias de cerveja no Brasil, na articulação dos níveis verbal e 

não-verbal,  tentando-se  contemplar  o  modo  como  essas  campanhas  se 
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diferenciam entre si quanto ao foco que imprimem às peças e quanto à meta que 

querem atingir. Entendido como a construção de uma relação entre o enunciador e 

o  enunciatário,  o  gênero  foi  estudado  por  meio  de  uma perspectiva  histórica, 

contemplando-se os diferentes tipos de comunicação que constituem os gêneros 

do discurso. O centro inicial do trabalho foi a figura do enunciador, mostrando-se 

que este, para persuadir, utiliza-se da força da linguagem publicitária para atingir o 

público. Analisou-se o modo como o enunciador, por meio do  éthos construído, 

empenha-se em construir sua própria imagem a fim de provocar e convencer seu 

consumidor. Em seguida, dirigiu-se o foco para as funções da linguagem, vistas na 

interação.  Na  visão  funcionalista  a  língua  é  concebida  essencialmente  como 

instrumento de comunicação, e, assim, não é analisada como objeto autônomo, 

mas como uma estrutura maleável,  sujeita  a  pressões oriundas dos diferentes 

contextos  situacionais,  que  ajudam  a  determinar  sua  estrutura  gramatical.  A 

função textual, especialmente vista aqui por meio das figuras de linguagem e por 

outros recursos de valorização dos sentidos, organiza e elabora a mensagem fato 

que tem valor especial num trabalho que fixa a atenção na linguagem publicitária, 

que é uma linguagem particularmente de efeitos. (capítulo III)

-  Finalmente,  fez-se  uma  análise  comparativa  dos  dois  grupos  de  peças 

publicitárias distinguidos.  A análise central tem como foco as peças publicitárias 

da cerveja Bohemia, que são vistas em cotejo com as peças do grupo constituído 

pelas outras cervejas selecionadas como objeto da comparação. Assim, espera-se 

chegar  ao  objetivo  principal,  que  é  tentar  mostrar  a  singularidade  das  peças 

publicitárias da cerveja Bohemia em relação às das outras.(capítulo IV) 
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Os  principais  teóricos  e  estudiosos  que  constituíram  suporte  das 

reflexões foram Bahktin, Barthes, Peirce, Halliday, Maingueneau, Vestergaard, e, 

entre os brasileiros, Neves e Sandmann. 

OBJETIVO  GERAL

A pesquisa propõe analisar 35 peças publicitárias de cervejas veiculadas na 

mídia impressa, com foco na questão das diferenças existentes entre as peças da 

cerveja Bohemia e das outras. Com esse objetivo, tem-se a intenção de conferir a 

distinção que há entre a publicidade desses dois grupos, apontando o que há de 

singular na cerveja Bohemia, em relação ao que se encontra nas outras cervejas. 

Para alcançar essa meta propõe-se um estudo do suporte verbal e não-verbal das 

peças em exame. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar  a  que  grupo  social  se  pode  supor  que  se  destinem  as  peças 

publicitárias da cerveja Bohemia comparativamente às outras, com fundamento 

nas diferenças existentes entre as peças publicitárias quanto às marcas que 

revelam os diferentes contextos sociais que elas pretendem atingir.

- Avaliar as indicações visíveis de que a Bohemia foge dos padrões apelativos 

das outras peças publicitárias para fixar-se  como a marca de maior tradição.

- Reconhecer  os  diferentes  procedimentos  retóricos  que,  na  direção  de  foco 

escolhida,  são  utilizados  nas  peças  da  Bohemia,  como,  por  exemplo,  a 

invocação de um saber, o requinte lexical da construção dos textos, a utilização 
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da linguagem figurada, e, especialmente, os recursos de exaltação da nobreza 

do produto.

METODOLOGIA

A análise se refere a um conjunto de 35 peças publicitárias  de cerveja das 

marcas Bohemia, Kaiser,  Schincariol,  Brahma, Skol,  Primus, Cerva e Antarctica, 

veiculadas na mídia impressa brasileira entre os anos de 2000 e 2007. Ficam sob 

exame os aspectos comerciais que revelam pesquisas detalhadas sobre o público-

alvo, especialmente quanto às expectativas consumistas. Estende-se a análise ao 

diálogo  estabelecido  com  peças  já  veiculadas,  em  sintonia  com  o  contexto 

sociocultural.        

Para isso, estabeleceram-se as seguintes direções de análise:

- breve avaliação histórica do gênero publicitário;

- exame  das  causas  do  distinto  direcionamento  social,  tanto  mercadológico 

quanto sociológico, das peças publicitárias desses dois grupos de cerveja;

- avaliação do apelo de sedução de determinadas marcas.

CAPÍTULO I – A Cultura da Cerveja no Brasil

Segundo Mader1 (2003), a cerveja chegou ao Brasil há, aproximadamente, 

150 anos, trazida pelos ingleses a contragosto dos portugueses, que preferiam 

manter  a  tradição  do  vinho. A  primeira notícia que  se tem  sobre  fabricação de 

cerveja em nosso país é de 1836, quando, por um pequeno anúncio no Jornal do 

Comércio, o público era estimulado a beber cerveja brasileira denominada cerveja 

Arca Barbante. Em seguida, surgiram as marcas Gabel, Guarada Velha, Logos, 
1Esse capítulo é baseado na dissertação de Mader (2003:13-20).
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entre outras. Tais fábricas ainda produziam cerveja de forma precária, tendo em 

vista os problemas com o gelo, que era importado do Canadá e trazido em barcos 

à vela.

Seis mil anos atrás, ao Sul da Mesopotâmia, o malte de cevada, o lúpulo e 

a água já acompanhavam as refeições dos sumérios. Hoje, somente a indústria 

brasileira coloca no mercado 8,5 bilhões de litros de cerveja por ano, o que faz do 

Brasil  o  quarto  país  no  ranking  mundial  de  produção,  atrás apenas da China, 

Estados Unidos e Alemanha. 

 

Muitos dos hábitos e das possibilidades que hoje cercam a cerveja brasileira são 

resultado de uma longa e lenta evolução. Muita coisa mudou – inclusive a própria 

bebida – desde que os primeiros barris desembarcaram no Rio de Janeiro, nos 

porões  dos  navios  que trouxeram a  Família  Real  portuguesa para  o  exílio  no 

Brasil,  em  1808.  Sabe-se  que  o  próprio  príncipe  regente  Dom  João,  notório 

apreciador  da  cerveja,  foi  um dos  principais  responsáveis  por  sua  difusão.  É 

verdade que a cerveja consumida por Sua Alteza não era exatamente o líquido 

dourado, brilhante e leve que os brasileiros aprenderiam a saborear. Por influência 

do  clima,  em  vez  das  loiras  geladas,  o  príncipe  apreciava  as  marcas  mais 

morenas e encorpadas, típicas da Inglaterra. 

Segundo  alguns  pesquisadores,  mesmo antes  de  surgirem as  primeiras 

aldeias na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde é hoje o Iraque, por 

volta  do  ano  3500  a.C.  nossos  ancestrais  já  consumiam  um líquido  alcoólico 

resultante  da  fermentação de  cereais  imersos  em água.  O que se  sabe,  com 
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certeza, é que a humanidade aprendeu a fazer cerveja tão logo descobriu uma 

forma de armazená-la, e antes mesmo de dominar a arte de fazer o pão.

Os sumérios  e os babilônios foram os primeiros a legar para as gerações 

posteriores um registro de como se fabricava a bebida. Um monumento conhecido 

como Pedra Azul, que se encontra hoje exposto no Museu do Louvre, em Paris, 

datado dos primórdios da civilização suméria, contém inscrições sobre como se 

produzia a cerveja. Conforme registros que datam de cinco milênios atrás, esses 

povos dominavam os processos produtivos de mais ou menos 20 tipos de cervejas 

diferentes. O principal deles dava origem a uma bebida conhecida como Sikaru, 

utilizada para honrar os deuses e para alimentar os doentes.

O certo é que a cerveja logo se popularizou entre os povos antigos e não 

tardou a ultrapassar os limites da Mesopotâmia. Dali, o líquido precioso chegou ao 

Egito, onde passou a ser produzido em larga escala. Arqueólogos que conduziram 

escavações nas tumbas dos faraós, em meados do século XIX, encontraram entre 

os objetos de ouro e os outros tesouros sepultados ao lado os soberanos, cestos e 

mais cestos abarrotados com os cereais utilizados na produção da cerveja. Um 

papiro, escrito há mais de mil anos da era cristã, tratava do processo de produção 

de uma bebida forte, chamada Dizythum, e de uma outra mais fraca, batizada de 

Busa.  Em  1990,  descobriu-se  nas  escavações  do  Templo  do  Sol,  da  rainha 

Nefertiti, uma enorme cozinha onde se produzia a cerveja à base de cevada, que 

ainda hoje é o principal malte utilizado na fabricação das cervejas.
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Tudo isso dá uma idéia do prestígio que a bebida tinha no meio dessa que 

foi um dos povos mais evoluídos da Antiguidade. Há registros de que a cerveja era 

distribuída  aos  trabalhadores  que  ergueram  as  pirâmides,  com  o  objetivo  de 

relaxá-los.  Ou  seja,  desde  os  tempos  mais  remotos,  o  hábito  de  tomar  uma 

cervejinha  depois  do  batente  já  era  considerado  saudável.  Como  diz  Mader 

(2003), tudo isso comprova que os egípcios, de fato, eram mais sábios do que se 

imagina.

De uma forma ou de outra, as bebidas alcoólicas produzidas a partir  da 

fermentação de cereais e outras plantas eram conhecidas em diversas partes do 

mundo.  Em  algumas  regiões  da  África,  produziam-se  bebidas  a  partir  de 

gramíneas  nativas,  como  o  sorgo  e  o  milheto.  Os  chineses  dominavam  um 

processo de fabricação mais avançado do que o egípcio e produziam uma cerveja 

à base do arroz. A civilização asteca, que floresceu onde hoje é o México, e os 

próprios índios que viviam nas matas que viriam a tornar-se o Brasil tinham suas 

bebidas fermentadas. 

O líquido criado pelos habitantes primitivos da nossa Pindorama era obtido 

a partir da fermentação da mandioca. Mas o certo mesmo é que o processo do 

qual se originou a cerveja que hoje conhecemos foi aquele desenvolvido no Egito 

e que chegou à Europa no alvorecer da Era Cristã, levado pelos conquistadores 

romanos, que se encarregaram de espalhá-lo pelo seu vasto império. No século I 

d.C. a cerveja já era produzida pelos antepassados dos alemães e dos franceses. 
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Na Idade Média, mais precisamente entre os anos 700 e 800, a cerveja 

passou a ser produzida nos mosteiros.  Foram os monges da era medieval  os 

responsáveis pela adição do lúpulo à fórmula da cerveja. Hoje, as dezenas de 

variedades  dessa  planta  estão  presentes  na  grande  maioria  das  cervejas 

conhecidas no mundo. 

As cervejas mais antigas, preparadas segundo um processo extremamente 

rudimentar, tinham um ciclo de vida muito curto. Adicionava-se água ao malte e, 

depois, alguns aromatizantes, que podiam ser a camomila, o coentro, a canela, o 

gengibre, o zimbro, o açafrão e até mesmo o pêssego. Essa mistura era posta 

para  fermentar  –  e  nesse  processo  se  formava  o  álcool  e  o  gás  carbônico 

característicos  da  bebida.  Os  monges  descobriram  que  o  lúpulo  não  apenas 

empresta  à cerveja  o  sabor  amargo que a caracteriza  nos dia  de  hoje,  como 

também impede que ela se deteriore num período muito curto de tempo. Ou seja, 

além de sofisticar o gosto, esse ingrediente comprovou-se um conservante natural 

e de ótima qualidade.

Graças  à  adição  do  lúpulo  à  sua  receita,  a  bebida  se  disseminou  pela 

Europa,  vindo a adquirir,  com o tempo, as características regionais que deram 

fama às cervejas de diversas partes do mundo. A Inglaterra, a Irlanda, a Holanda 

e a Bélgica são berço de algumas cervejas de excelente qualidade e de ótima 

reputação. Nem todas, no entanto, são feitas da mesma maneira.

Assim como os antigos egípcios tinham a Dizythum, uma bebida mais forte, 

e a Busa, mais suave, as cervejas modernas também se dividem, basicamente, 
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em duas grandes famílias. De um lado estão as do tipo Ale, como são conhecidas 

as cervejas de alta fermentação;  do outro,  as Lager,  de baixa fermentação.  É 

desse segundo ramo genealógico que se origina o tipo de cerveja mais apreciado 

no Brasil.

Particularmente em um  trabalho que tem como objeto principal as peças 

publicitárias da cerveja Bohemia essa história é importante, já que uma das mais 

notáveis  características  da  publicidade  dessa  marca  é,  como  se  mostrará,  a 

invocação dessa origem medieval e ligada ao ambiente dos mosteiros que tem a 

cerveja.

CAPÍTULO II – A PUBLICIDADE DA CERVEJA NO BRASIL

2.1 Propaganda e Publicidade: a conceituação e o valor

Logo de início surge a questão dessas denominações. Alguns autores, como 

Charaudeau  (1984,  apud  CARVALHO,  2004),  consideram  o  termo  propaganda 

mais  abrangente  que  publicidade,  mas  dizem  que  é  apenas  essa  a  diferença 

significativa  entre  os  dois  termos.  O  primeiro  estaria  relacionado  à  mensagem 

política,  religiosa,  institucional  e  comercial,  enquanto  o  segundo  seria  relativo 

apenas a mensagens comerciais. Apesar de muitas vezes se valerem de métodos 

semelhantes, os dois campos se diferenciam quanto ao universo que exploram. 

Para o termo  propaganda, Gonzáles (2003:27)  lembra o fato de que ele é 

oriundo do latim  propagare, que quer dizer “propagar, multiplicar, difundir idéias, 

crenças, princípios e doutrinas”. Verifica-se que a propaganda não é uma atividade 

recente, ela existe desde os tempos mais remotos. Na atualidade, dispõe de novos 
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recursos, principalmente o tecnológico e, com isso, amplia e modifica o seu campo 

de atuação. 

Os meios de comunicação de massa propiciam suporte adequado para a 

propaganda influenciar atitudes fundamentais do homem, modificando, assim, suas 

crenças, comportamentos, convicções religiosas e até políticas. 

Se por  um lado a propaganda tem a função de disseminar  informações, 

raciocínios e idéias que permitam aos consumidores estar mais informadas sobre 

os produtos e serviços existentes disponíveis,  por outro  lado ela possibilita  aos 

anunciantes  o  aumento  de  seus  negócios,  por  meio  da  conquista  de  mais 

consumidores.  Portanto  a  propaganda tem o  poder  de  divulgar  idéias,  criando 

preferência para a marca de um produto, ou serviço anunciado. 

Segundo Fernandes (1983:234), a  propaganda é “o conjunto de técnicas e 

atividades de informações e persuasão destinadas a influenciar, num determinado 

sentido, as opiniões, os sentidos e as atitudes do público receptor”. Para Carvalho 

(2004:10), enquanto a propaganda (institucional, religiosa, ideológica) está voltada 

para  a  esfera  dos  valores  éticos  e  sociais,  a  publicidade  comercial  explora  o 

universo dos desejos, um universo particular.

A   palavra   publicidade*   se  liga  ao  latim   publicus,  que  designava,  em 

princípio, o ato de  divulgar, de  tornar público. O termo tinha uso e caráter jurídico, 

mas aos poucos foi  perdendo esse sentido e passou a adquirir  um significado 

comercial: um  grande  instrumento de comunicação com a massa, porque divulga 

*Publicidade tem origem em público" Público adj. ‘relativo, pertencente ou destinado ao povo, à 
coletividade’ XIII público. Do lat. publicus//publicidade XVII." (Dicionário Etimológico Nova Fronteira 
da Língua Portuguesa, 1982) Publicidade. [Calcado no fr. Publicité.] (Novo Dicionário Básico da 
Língua Portuguesa, 1994). 
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produtos por meio de anúncios pagos e, ao mesmo tempo, desperta na massa 

consumidora o desejo pelo que está sendo anunciado.

As definições  de  publicidade  em geral  vão  para  a  direção  apontada  por 

Sant’Anna  (1988:77),  que  a  resume  como  “uma  fonte  de  economia  para  os 

produtores e de benefícios para os consumidores”. 

Para Karger (1973, apud JORDÃO, 2005), publicidade é “como aquela fase 

do processo de distribuição dos produtos ou serviços que se ocupa de informar 

sobre   a  existência   e   qualidade     dos    mesmos,    de   tal  forma  que 

estimule  a  sua  compra”.  Malanga  (1977:11)  considera  a  publicidade como  “o 

conjunto de técnicas de ação coletiva utilizada no sentido de promover lucro de 

uma atividade comercial, conquistando, aumentando e mantendo clientes”. Para 

Sant`Anna (1998:76), a   publicidade é “uma técnica de comunicação de massa, 

paga com a finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e 

provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender produtos 

ou  serviços”.  Pinho (1990:18)  atribui  à  publicidade as  funções  de lançar  novo 

produto ao público, cultivar a preferência pela marca, recordar aos clientes que 

eles  devem comprar o produto, familiarizar os compradores reais e os potenciais 

com  novos  usos  para  o  produto,  entre  outras.  Para  Severiano  (2001),  a 

publicidade trabalha com os sonhos. Apesar de ela se constituir a partir de uma 

realidade, um objeto, algo a ser vendido, ela segue para a esfera do desejo, do 

onírico, escapando dos limites da realidade e construindo um mundo próprio, mas 

que irá ao encontro dos desejos do receptor. 
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Num  paralelo  entre  as  conceituações,  uma  série  dessas  indicações 

resumidas é apresentada a seguir: para Karger, a  publicidade é como a fase da 

informação da existência e da qualidade do produto a ser vendido; Malanga vê a 

publicidade como forma de promover lucro; Sant’ Anna a define como uma técnica 

paga essencialmente para vender produtos ou serviços; Pinho a vê como meio de 

promover  produtos  e  serviços;  finalmente,  Severiano  dá  para  publicidade uma 

significação voltada para o onírico,  que primeiramente mexe com o mundo de 

sonhos dos consumidores, levando-o a ir em busca de uma possível realização 

desse sonho. Somando todas essas definições, percebe-se que, no foco principal 

da  publicidade,  há  a  intenção  da  divulgação  do  produto,  mostrando  suas 

qualidades,  e  há  o  desejo  de  conquistar  a  fidelidade  do  consumidor  e, 

principalmente, de vender o produto e obter o melhor lucro. 

Segundo Jordão (2005:14)  a técnica publicitária  tem progredido muito  no 

Brasil,  e as premissas para a comunicação estão-se alterando rapidamente nos 

últimos tempos. Devido à grande competitividade, os anúncios precisaram parecer 

mais com seu consumidor, porque o poder mudou de mão, não é mais a empresa 

quem  decide.  A  imagem  do  consumidor  é  cada  vez  mais  matéria-prima.  Seu 

crescimento  liga-se  ao  progresso  industrial.  Sem  a  publicidade  e  sem  a 

industrialização não teria  sido possível  o  surgimento  dos grandes mercados de 

consumo, que permitiram o aparecimento da fabricação em série, que é a base do 

desenvolvimento da indústria moderna.

Uma avaliação da extensão em que os termos  publicidade e  propaganda 

têm  sido  usados  conclui  que  pela  consideração  do  termo  publicidade como 
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referente  refere-se  exclusivamente  à  propaganda  de  cunho  comercial.  É  uma 

comunicação de caráter persuasivo que visa defender os interesses econômicos 

de uma indústria ou empresa. Já a  propaganda tem um significado mais amplo, 

pois  se  refere  a  qualquer  tipo  de  comunicação  tendenciosa  (as  campanhas 

eleitorais são um exemplo, no campo dos interesses políticos). 

A   propaganda   e  a   publicidade  têm  em  comum  serem  técnicas  de 

persuasão,  mas  com diferentes  propósitos  e  funções.  Neste  trabalho  está  em 

estudo  o  campo  da  publicidade,  a  qual  trabalha  com  o  universo  de  nossos 

desejos, de prazer,  camuflando a realidade e objetivando levar o consumidor a 

adquirir o produto anunciado. Fala-se, pois, aqui da arte de despertar no público o 

desejo de compra, levando-o à ação.  

2.2 O foco da exploração publicitária no mercado de cerveja

Sabe-se  que  as  campanhas  publicitárias  –  e  não  só  as  das  cervejas  - 

exploram o corpo feminino. É o caso da figura 3, em que a mulher é o foco da 

mensagem.  Essa  peça  mostra  a  exploração  da  sensualidade,  que  serve  para 

vender desde lingerie, cosméticos, bebidas, até carros e acessórios automotivos.
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12/2005

“Viva as suas fantasias o ano inteiro”.

Fig.3

Percebe-se que, para anunciar uma  lingerie – peça de sedução – foram 

usados  recursos  para  impressionar  o  consumidor  e  impulsioná-lo  a  adquirir  o 

produto: a modelo é mulher jovem, bonita, dona de corpo escultural, e está usando 

uma peça de lingerie, bem aproveitada para realçar seus dotes naturais. Além do 

apelo  sensual  da  bela mulher morena de olhos verdes, há o apelo erótico da cor 
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de  fogo  da  lingerie, com a  inscrição  convidativa  “Viva  suas  fantasias   o  ano 

inteiro”, no conjunto de soutien e biquíni (da marca De Millus).

Esse  anúncio  de  lingerie  é  atraente,  transmite  glamour,  fantasias,  na 

intenção  de  que  cada  consumidora  se  identifique  e  queira  sentir-se  linda, 

glamourosa, com o poder de sedução em suas mãos. Esse tipo de apelo também 

atinge o público masculino, do qual se espera envolvimento e desejo de comprar o 

produto para namorada ou a esposa, para viverem essa fantasia. Então, é nesse 

momento que a publicidade atinge a persuasão racional, que é criar, embutir na 

mente do consumidor o conceito da marca.

Da mesma forma percebe-se, nas diversas marcas das cervejas – ficando já 

marcada a exceção da Bohemia –,  o uso do corpo da mulher como elemento 

central de persuasão, especialmente no universo do lazer e do prazer. Para isso, 

observem-se, nas peças da cerveja Antarctica (fig.4) e da Skol (fig.5), o erotismo 

da figura feminina e a sensualidade presentes no texto verbal e no imagético.
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2001

“Até a cevada é mais gostosa.”

fig. 4
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2003

“A cerveja que desce redondo”.

     Fig.5

Na figura 4,  a  jovem loira  aparece vestida com trajes  reduzidos,  deitada 

sobre a cevada amarela como seus cabelos, com o belo corpo escultural à mostra 

e com apelo convidativo ao homem, possível consumidor, para vir deitar-se ao seu 

lado. O slogan superior à esquerda da imagem “Antarctica. Até a cevada é mais 

gostosa” é complementado pelo slogan do espaço inferior “Com Antarctica é mais 

gostoso”. A contraposição de gêneros, o feminino de “gostosa” e o masculino de 

“gostoso”, refere-se a duas imagens diferentes: a primeira a uma bela loira sensual, 
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deitada sobre a cevada – “gostosa” – a outra, ao sabor da cerveja e ao encontro 

amoroso que pode ocorrer  com o convite  da mulher,  em ambos referindo-se a 

qualificação: “mais gostoso”. 

Na figura 5, o volume arredondado dos seios assemelha-se à logomarca do 

produto, ao espelho, aos óculos e ao slogan com o preço. Ao mesmo tempo que 

provocam ambigüidade, os signos revelam uma mensagem subliminar. A Skol é 

uma  cerveja  que  desce  redondo  assim  como  são  redondos  –  escorregadios, 

deslizantes,  sem arestas -  o corpo da mulher,  o rosto,  os seios,  os óculos do 

mostruário, o espelho, a logomarca, o rótulo da cerveja e o selo com o preço da 

bebida. 

Já se pode assentar que constitui um grande diferencial da Bohemia o fato 

de haver um marcado alheamento em relação a essa exploração da sensualidade 

feminina. Sejam exemplos as figuras 6 a 11. 
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09/2005

“ Chegou Bohemia confraria. A primeira cerveja tipo Abadia feita no Brasil”.

Fig. 6
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04/2006

                       “Qual a chance de você sentar-se à mesa com uma rainha?”

Fig.7
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03/2006

“Bohemia Weiss é feita de trigo alemão. O resto é joio”.

Fig. 8
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06/2005

 “O melhor jeito de levar o samba no bolso.”
Fig. 9
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07/2005

“O único amigo de boteco que marca com você e chega antes”

    Fig. 10

Todas essas peças estão centradas na qualidade da cerveja,  ou seja,  a 

singularidade do produto está nele mesmo, em seus predicativos, seja de realeza 

(fig.7), de requinte (fig.8), de saber enciclopédico que passa ao seu  público-alvo 

(figs. 6 e 8), ou do refinado boteco (fig.  10) (bar requintado,  todo revestido em 

madeira escura, com bancos dourados e estofados vermelhos, aquele “boteco” dos 

que têm bom gosto e sofisticação, tanto no ambiente como na sugestão que o texto 

traz  sobre  o  público  freqüentador),  e  também da caixinha  de  fósforos  que  nos 
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lembra um samba de raiz (fig.9), lembrando-se que a música sempre foi e sempre 

será uma das artes de maior expressão em termos de cultura e beleza,  sendo 

possível, por meio dela, mostrar sentimentos, poesia e muita ternura e, por vezes, 

até  conferir  requinte  a  comportamentos  culturalmente  vistos  como  banais  ou 

grosseiros, por exemplo as manifestações de sensualidade.

Ressalve-se  que,  quando  a  publicidade  da  Bohemia  coloca  a  figura  da 

mulher  com  alguma  sugestão  erótica,  isso  é  feito  com  grande  delicadeza, 

prevalecendo aqueles instrumentos de apelo mais discretos, como se vê na figura 
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“Cantadas de boteco
que podem acabar em casamento, amizade ou mais ou menos amizade.”

Fig. 11

Na peça, a mulher é colocada no boteco como uma dama elegante (fig.11) 

exibindo classe e muito charme, o que mostra que o consumidor que se tem em 

vista é o que sabe apreciar o apuro no trajar e a elegância reservada.

CAPÍTULO III - A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA

3.1. A complementação entre o texto verbal e o não-verbal

Roland Barthes, em A Retórica da Imagem (1984), ao discutir o sincretismo 

entre o lingüístico e o visual, diz que, não obstante a tradição da ilustração como 

complemento do texto lingüístico, essa relação ainda era pouco estudada de “um 

ponto de vista  estrutural”.  Essa afirmação do semiólogo francês,  exemplificada 

pelas  diversas  peças  publicitárias  da  cerveja,  pode  justificar-se  pelo  estágio 

teórico incipiente em que os modelos estruturalistas para o estudo do sincretismo 

linguístivo-visual  se  encontravam.  Porém,  sabe-se  que,  hoje,  os  estudos 

estruturalistas já apresentam modelos auto-suficientes para a análise dos textos 

sincréticos. O desenvolvimento teórico atingido nos permite, neste trabalho, por 

exemplo,  perseguir  o  caminho sugerido por  Roland Barthes e compreender  “a 

estrutura significante da ilustração”.

Segundo Barthes (1984:31-33) há dois modos de relação entre a imagem e 

a língua: o modo de ancoragem, em que o verbal reduz a polissemia da imagem, 

explicando-a; o modo de etapa, em que o verbal e a imagem “são fragmentos de 
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um sintagma mais  geral”.  Numa peça publicitária,  por  exemplo,  o  texto  verbal 

cumpre   função   de   ancoragem,   já   que   determina,   delimitando,   o   sentido 

polissêmico carregado pela imagem. Uma história em quadrinho é diferente, pois 

nela as falas se articulam com as imagens no eixo sintagmático que as realiza e 

na formação do sentido que as compreende. Assim, no modo etapa (relais, ou 

revezamento2),  o  verbal  não  se  limita  a reduzir a polissemia das imagens, mas

integra-se  a  elas  na  construção  de  sentido.  Em  outro  aspecto  do  contraste, 

Barthes (1984:34) mostra que, o modo ancoragem, a figuratividade, formada no 

plano de conteúdo, manifesta-se de modo que haja identificação figurativa entre o 

visto e o dito; no modo etapa, de modo que algumas sejam vistas e outras, ditas.

  Dessa forma, continua Barthes,  em uma relação sincrética o efeito de 

conotação da imagem é regido pela idéia de que, quanto mais distante a imagem 

estiver do texto lingüístico, maior será a conotação, e, quanto mais próxima, maior 

a   denotação.   Nessa   relação,   a   denotação   seria   responsável pelo efeito de 

objetividade, e a conotação, pelo  de  subjetividade. O  sincretismo entre os dois 2 

textos define-se, então, não por uma simples relação de reprodução do lingüístico 

pelo visual, mas pela interação entre ambos com suas funções específicas.

Ainda  recorrendo  à  proposta  da  retórica  de  Barthes,  reconhece-se  na 

imagem a conotação, ou seja, “a faculdade de provocar uma significação segunda 

a partir de uma significação primeira, de um signo pleno” (Joly, 1996:82), o que 

remete diretamente ao objetivo da mensagem implícita na publicidade, que busca 

sempre dizer algo mais do que representa o primeiro grau de leitura, ou seja, a 

denotação.
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Na análise de algumas peças publicitárias se tentará, a seguir, unir a teoria 

à  prática. A peça apresentada  na figura 12 traz uma bela mulher exuberante, que 

2 Os termos variam conforme a tradução.

ocupa quase toda a página, vestida com trajes sensuais, segurando uma garrafa 

de cerveja. As cores utilizadas são o vermelho, o branco e o amarelo esfumaçado, 

que  se  assemelha  à  cor  da  cerveja.  Ao  fazer  a  leitura  do  visual,  percebe-se 

apenas uma moça bonita anunciando uma cerveja. 

 

10/2004

 “Nota 10 por dentro e por fora. Faça seu vídeo Kaiser.”

Fig.12
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Ao analisar  o  verbal,  “Nota  10  por  dentro  e  por  fora”.  “Faça seu vídeo 

Kaiser”.  “É  uma  idéia  na  cabeça  e  uma  Kaiser  na  mão”,  percebe-se  que  a 

mensagem é que tanto a cerveja (líquido)  quanto a mulher são nota 10. Para 

quem quiser fazer um bom vídeo é imprescindível tomar uma Kaiser, que logo a 

boa idéia virá. A linguagem verbal, portanto, tem a tarefa de dirigir a compreensão 

da  imagem  funcionando  como  ancoragem  ao  visual.  Ou  seja,  a   mensagem 

lingüística fornece uma explicação da imagem, restringindo sua polissemia.

Analisando  o  visual  da  figura  13  percebem-se  duas  mulheres  usando 

unicamente a parte de baixo do biquíni, abraçadas a garrafas de cerveja. Em cima 

da cabeça de cada uma está um balão de diálogo em tons de amarelo, vazios, 

referindo-se ao pensamento.

03/2002
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“Refresca até pensamento”

Fig. 13

Quanto ao verbal, se o leitor não tiver conhecimento prévio desse slogan 

“Refresca até pensamento”, não entenderá o porquê dos balões vazios, que, pela 

coloração  amarelada,  remetem  à  bebida.  Nessa  peça,  há  outro  detalhe 

importante,  a  expressão  “Um  beijo  com  carinho”,  escrita  como  se  fosse  um 

autógrafo  que,  para  o  leitor,  não  terá  significado  caso  ele  não  reconheça  as 

modelos Sheila Melo e Sheila Carvalho, que eram bailarinas de um grupo de axé 

– “É o Tchan” –, e que são consideradas pela mídia e, conseqüentemente, pela 

população, como símbolos sexuais. Nessa peça o texto e a imagem se encontram 

numa relação complementar, ou seja, o verbal não se limita a reduzir a polissemia, 

mas colabora na produção de sentido. Nessa relação, a atenção do observador é 

dirigida  tanto  da  imagem à  palavra  quanto  da  palavra  à  imagem.  Percebe-se 

também que, além da ancoragem entre o texto verbal e o visual, há o suporte do 

conhecimento de mundo a auxiliar no entendimento da peça.

Na figura 6,  publicidade da Bohemia, a análise do não-verbal  tem como 

dados uma garrafa de cerveja, uma taça cheia, e, ao fundo, uma parede rústica 

com vitrais amarelo-escuro imitando a cor da cerveja. 
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09/2005

“ Chegou Bohemia confraria. A primeira cerveja tipo Abadia feita no Brasil”.
Fig. 6

Ao analisar o verbal “Demorou um pouco para sair porque a fábrica é lá na 

Idade Média”, fica marcado que todos os elementos visuais utilizados na peça são 

justificados pelo motivo de a fábrica ser localizada na Idade Média. Acrescenta-se 

uma pequena narrativa de como era produzida a cerveja no século XI. Percebe-se 

que, nessa peça, o visual e o verbal se complementam inteiramente, com total 

ancoragem do verbal ao não-verbal.

Também  na  peça  da  figura  14,  o  verbal  e  o  visual  entram  em  total 

consonância, ou seja, novamente a ancoragem está presente.
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07/2006

“Ah, se todos fossem iguais a você”.

Fig. 14

O que se faz,  nessa peça,  é  exaltar  a  qualidade da Bohemia  de forma 

poética, - “Ah, se todos fossem iguais a você”. Para isso utiliza-se de uma parte da 

música de Tom Jobim e Vinicius de Moraes (Se todos fossem iguais a você), e, 

por meio dessa exaltação, sugere-se uma leitura muito mais completa, valorizando 

o  visual  e  fazendo  com  que  o  prestígio  advindo  do  discurso  recaia  sobre  a 

Bohemia. 
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Para Barthes (1984) o duplo registro – verbal e visual – tem por objetivo 

complementar-se,  mas  não  reciprocamente  em  dosagens  iguais.  Para  ele,  a 

imagem,  ao  proporcionar  uma  explosão  dos  sentidos,  gera  inúmeras 

possibilidades  de  conotação,  razão  pela  qual  o  texto  verbal  deveria  funcionar 

como ancoragem, ou seja, como filtro, elemento estabilizador e direcionador da 

significação pretendida pelo emissor. Barthes refere-se, evidentemente, a um texto 

de caráter fortemente referencial, que funciona de forma afuniladora de sentido, à 

maneira de uma legenda. Sabe-se, porém, que grande parte dos textos escritos 

da  publicidade  utiliza-se  de  vários  mecanismos  retóricos.  E  se  a  retórica  da 

imagem tem a sua força, também é desejável que o registro verbal seja analisado 

e investigado nos possíveis cruzamentos com a retórica da imagem, que a ele se 

justapõe em contigüidade espacial. 

Não se trata, pois, de precisar qual dos dois registros - o verbal e o visual - 

é o mais importante ou o determinante da significação, quando se relacionam com 

a  publicidade,  pois  ambos  funcionam  em  estreita  consonância  e  em  diálogo 

intenso nas peças. Essa contaminação se dá ora com um apelo do registro verbal, 

ora  com uma  marcação  mais  forte  do  registro  visual,  na  busca  de  atingir  os 

objetivos comunicacionais.

3.2 – A construção de uma relação entre o enunciador e o enunciatário: o 
gênero

Qualquer estudo do papel efetivo de um texto ganha consistência se se leva 

em conta a perspectiva do gênero.
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Para Brandão (2002:23) o estudo de gênero de discursos sempre chamou a 

atenção dos estudiosos. O gênero primeiramente foi objeto de estudo da poética e 

da  retórica.  Inicialmente,  os  estudos  lingüísticos  estavam restritos  ao  nível  da 

frase,  da  descrição  de  seus  aspectos  (sintático,  semântico,  fonológico  e 

morfológico). À medida que a lingüística começa a preocupar-se com o texto, a 

questão começa a ser pensada nesse âmbito. Essa preocupação se torna crucial 

quando a lingüística passa a trabalhar não só com textos literários, mas com todos 

os tipos de texto.

Os lingüistas que se voltam para o estudo da língua em uso concordam em 

que os mais diferentes tipos de comunicação entre os falantes se configuram em 

formas  mais  ou  menos  estáveis  de  enunciados,  que  constituem  gêneros  de 

discurso. O pensamento de Bakhtin (2000:279) sobre a constituição dos gêneros é 

citado freqüentemente:

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 
sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o 
caráter  e  os  modos  dessa  utilização  sejam tão  variados  como  as  próprias 
esferas  da  atividade  humana,  o  que  não  contradiz  a  unidade  nacional  da 
língua.  A  utilização  da  língua  efetua-se  em  forma  de  enunciados  (orais  e 
escritos),  concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 
esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e 
por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais -, mas também, e sobretudo, por 
sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo 
e  construção  composicional)  fundem-se  indissoluvelmente  no  todo  do 
enunciado, e todos eles são marcados pela especialidade de uma esfera de 
utilização  da  língua  que  elabora  seus  tipos  relativamente  estáveis  de 
enunciados, sendo isso que denominamos gêneros de discurso.

Na figura 15, podem observar-se esses elementos que, segundo o autor, se 

fundem no gênero: conteúdo temático, estilo e construção composicional.
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09/2006

“Absolutos sabores. Sagrados sigilos.”
Fig. 15

Nessa  peça  o  conteúdo  temático  tem  a  finalidade  de  demonstrar  ao 

interlocutor  que  a  cerveja  Bohemia  tipo  Abadia  voltou,  mas  por  tempo 

determinado.  Em  relação  ao  estilo  há  o  uso  de  adjetivos  como  absolutos  e 

sagrados, que dão à cerveja qualidade única. As letras no estilo gótico constituem 

mais  um  recurso  utilizado  para  demonstrar  que  se  trata  de  uma  cerveja  de 

tradição, produzida por pessoas sábias como os monges. Percebe-se ao fundo 

uma abadia com arquitetura requintada, formando uma composição harmoniosa 

para  compor  o  todo  da  peça  publicitária,  que  é  exaltar  a  superioridade  da 
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Bohemia, utilizando uma linguagem particular e elitizada para publicidade de um 

tipo de produto de consumo tão disseminado, e, portanto, tão comum.

Para  Bakhtin,  cada  esfera  da  sociedade possui  gêneros  específicos,  ou 

seja, dependendo da esfera social haverá um tipo de gênero a ser utilizado. No 

caso do gênero publicitário, é óbvio que cada  marca tem intenção de atingir um 

tipo  de  auditório.  Os  dois  grupos  de  cerveja  analisados  são  direcionados  a 

auditórios distintos. A cerveja Bohemia espera atingir um público mais exigente, 

preocupado  especialmente  com  a  qualidade  e  a  tradição.  As  outras  cervejas 

buscam atingir um público voltado para a alegria, diversão, sensualidade, farra, 

entre outros desse campo.

3.3 – A figura do enunciatário: a retórica e a persuasão buscada

Como aponta Neves (2006), na obra Retórica, de Aristóteles, a retórica e a 

dialética se associam racionalmente, sustentadas por uma preocupação, mais do 

que persuadir,  de ver os meios de persuadir  que cada caso comporta,  isto  é, 

descobrir o que é próprio para persuadir. A persuasão é produzida pela disposição 

dos ouvintes, quando o discurso os leva a experimentar um páthos, e, portanto, 

ela  é  visceralmente  vinculada  ao  auditório.  A  autora  mostra  que,  segundo 

Aristóteles, os gêneros oratórios são em número de três, porque são três os tipos 

de ouvintes. Ele especifica que o discurso consta de três  componentes: quem 

fala, aquilo de que se fala e aquele a quem se fala, e liga especialmente a este 

último componente a finalidade que dirige o discurso. Obviamente, pela própria 
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natureza   do  discurso  que  está  em pauta  (o  oratório),  o  ouvinte  não  é  visto, 

entretanto, como ‘parceiro’ em interlocução3. 

O orador irá utilizar um determinado gênero do discurso de acordo com os 

seus objetivos e o contexto. Os diferentes gêneros estariam associados a cada 

uma das problemáticas – o útil, o justo e o belo. A partir daí, para Aristóteles, eram 

três os tipos de discurso: o epidítico, que se preocupava em elogiar ou censurar o 

que quer que fosse; o  judiciário,  que tratava do que seria justo ou injusto; e o 

deliberativo, que tratava do que seria útil ou não à vida em sociedade (NEVES, 

2006).

O discurso persuasivo, particularmente ligado ao “útil”, é destinado a agir 

sobre os outros  por  meio do  lógos (palavra),  envolvendo a disposição que os 

ouvintes concedem aos que falam (éthos) e a reação a ser desencadeada nos que 

ouvem (páthos). Nele se mobilizam todos os recursos retóricos  para produzir os 

efeitos  de  sentido  para  um  determinado  fim,  havendo,  assim,  certo  caráter 

manipulador em seu funcionamento (MOSCA, 1997:22).

Segundo Citelli  (2005:6), “o elemento persuasivo está colado ao discurso 

como a pele ao corpo”, e nesse sentido a análise da linguagem da publicidade 

comprova que não existe comunicação neutra, ou seja,  toda comunicação visa 

convencer o interlocutor sobre algo. Dessa forma, como também afirma Mosca 

(1997:23),  todo  discurso é  uma  construção  retórica, na  medida em que procura 

conduzir seu destinatário na direção de uma determinada perspectiva do assunto, 

_______________________

3Segundo Neves (2006), embora todos esses tipos de discursos sejam opinativos, o primeiro é 
mais subjetivo, o segundo é o mais dialético e o terceiro é mais reflexivo. Ela diz, também, que o 
primeiro é o mais pessoal, o segundo é o mais interpessoal, e o terceiro é o mais impessoal.  
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projetando o seu próprio ponto de vista para obter adesão.

Bussmann (1983 apud SANDMANN, 2005) observa, quanto aos verbetes 

retórica e  linguagem da publicidade, que os princípios da retórica têm, hoje, seu 

principal  campo  de  aplicação  e  revivescimento  nos  textos  de  publicidade.  A 

Retórica,  em sentido  amplo,  designava  a  teoria  ou  ciência  da  arte  de  usar  a 

linguagem com vista a persuadir ou influenciar. Ainda podia significar a própria 

técnica  de  persuasão.  Em  sentido  restrito,  publicidade  alude  ao  emprego 

ornamental  ou eloqüente da linguagem.  Na linguagem publicitária,  a retórica é 

elemento importantíssimo, tanto para atingir o público (o receptor da mensagem) 

como para não exceder os limites de manipulação de idéias. Na análise dessa 

linguagem,  não  se  pode  de  forma  alguma  negligenciar  a  retórica,  mas  cabe 

identificar  seus  principais  artifícios  e  usos,  para  decodificar  o  signo  sem 

inferências. 

O  discurso  publicitário  claramente  pertence  ao  gênero  que  Aristóteles 

chamou epidítico, no sentido de que mostra, aponta, anuncia, exibe, centrando-se 

no apelo que incide sobre as características e o comportamento (éthos) de algo 

(produto). Segundo Perelman (1996:58-59), o gênero epidítico

tem por objetivo aumentar a intensidade de adesão aos valores comuns do 
auditório e do orador (...) a comunhão em torno de valores é uma finalidade 
que se persegue, independentemente das circunstâncias precisas em que tal 
comunhão será posta à prova.

Por  ser  demonstrativo, esse gênero trabalha com o tempo verbal presente 
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(pode tirar e perde), com a finalidade de elogiar e intensificar certos valores sobre 

os  quais  o  leitor  não  procurará  contestar,  quando  tratados  isoladamente. 

Observem-se as figuras 16 e 17:

08/2006

“Pode tirar a coroa. Uma rainha nunca perde a majestade.”
fig. 16
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11/2004

“Vem tomar uma Kaiser comigo. Você merece.”

Fig. 17

Nessas figuras o gênero epidítico, se configura na descrição do produto, e 

de  forma  sutil  vão-se  exaltando  as  qualidades:  primeiramente,  descreve-se  a 

Bohemia como uma rainha, a tampa é comparada a uma coroa, e sugere-se que a 

cerveja, mesmo depois de a garrafa aberta, continuará sendo uma majestade, ou 

seja, não perderá o sabor. Em seguida, há a valorização de tudo o que se quer 

fazer ver como o melhor no consumo da cerveja, por meio do discurso em louvor 

do  prazer,  da  alegria,  do  bem  viver,  buscando-se  convencer  o  consumidor  a 

desfrutar o produto, e, por aí, afastar-se dos problemas. 

Segundo Carvalho (2004:19), a função persuasiva na linguagem publicitária 

consiste em tentar mudar a atitude do receptor.  Para isso, ao elaborar o texto 

publicitário, leva-se em conta o receptor ideal. O vocabulário é escolhido com a 
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intenção de agradar o consumidor e, sendo assim, faz-se uso de palavras que 

possam  completar  esse  vazio,  como  prestígio,  amor,  sucesso,  lazer,  vitória, 

status,  idéias que dão às pessoas ao menos a esperança de ser feliz. Por meio 

dessas palavras, o receptor sente-se “completo”. No caso da cerveja, degustá-la 

será a solução para muitas angústias, mesmo que o consumidor se sinta frustrado 

após a compra do produto que pensava ser o que lhe estava faltando, mesmo que 

continue com um sentimento de insatisfação.

O grande  desafio  da  linguagem publicitária  é  chamar  a  atenção  de  um 

destinatário que, cercado por um universo saturado de estímulos, mesmo sendo 

atento,  não  dá  conta  de  assimilar  o  grande  número  de  mensagens  que  lhe 

chegam por  todos os  meios  de  comunicação.  Sendo assim,  o  publicitário  tem 

como  tarefa  principal  atrair  a  atenção  do  destinatário,  para  isso,  geralmente, 

utiliza-se da sensualidade feminina.

3.4 – A figura do enunciador: o éthos construído

Percebe-se, atualmente, uma influência direta dos meios de comunicação 

de massa sobre seus destinatários, pois essa linguagem pode interferir  no seu 

comportamento social e ampliar seu conhecimento de mundo. 

Para alcançar a adesão do público-alvo, as peças publicitárias de cerveja 

se fixam não só no ato de convencer, mas também, e principalmente, no ato de 

persuadir, pois convencer é apenas uma primeira etapa, ao passo que persuadir 

consiste em conduzir o ouvinte a agir em conformidade com a convicção que lhe 

foi transmitida.
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Assim, o raciocínio lógico e a apresentação de provas objetivas não são 

suficientes  para  o êxito  da  argumentação.  Antes,  torna-se  necessário  atingir  a 

vontade,  os sentimentos e as emoções do interlocutor,  através de argumentos 

plausíveis ou verossímeis.

Para isso, o enunciador deverá ser digno de crédito, o que justifica uma 

atenção especial  ao processo de construção da imagem do orador,  explicitada 

pela  Retórica mediante a aplicação dos conceitos de  éthos  e  páthos.  Segundo 

Reboul (1998:48), o éthos designa “o caráter psicológico dos diferentes públicos, 

aos quais o orador deve adaptar-se”. Trata-se da imagem que o orador projeta de 

si mesmo, sem que o diga explicitamente, mas obtendo-a pelo efeito que causa. 

Esse efeito é exatamente o páthos, definido pelo mesmo autor como “o conjunto 

de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve provocar no auditório com 

seu discurso”.

Com  base  no  que  foi  exposto,  verifica-se  que  as  peças  publicitárias 

precisam empenhar-se na construção de sua própria imagem, tanto física quanto 

psicológica, a qual,  segundo Amossy (2005:9),  decorre de todo ato de tomar a 

palavra. Desta forma, o estilo, as competências lingüísticas e enciclopédicas, e as 

crenças implícitas do locutor são suficientes para construir uma representação de 

sua pessoa. 

Devido à sua força persuasiva, o  éthos  tem sido considerado a principal 

prova argumentativa. Por esse motivo, tem sido estudado por vários teóricos, não 

apenas da retórica, mas também da pragmática e da análise do discurso.

Na  análise  do  discurso,  destaca-se  o  conceito  de  incorporação 

desenvolvido por Maingueneau (2002: 97-100), que efetua um desdobramento do 
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éthos  da retórica tradicional.  Segundo ele, o texto possui uma voz ou tom que 

possibilita ao co-enunciador construir uma representação do enunciador a partir de 

índices  de  diversas  ordens  fornecidos  pelo  texto.  Essa  representação 

desempenha o papel de um fiador, que se encarrega da responsabilidade daquilo 

que é dito. Assim, o fiador é o responsável pelo tom da enunciação, e não o autor. 

Essa figura do fiador é composta por um caráter, que designa o conjunto de

traços psicológicos atribuídos ao enunciador pelo seu modo de dizer, e por uma 

corporalidade, que consiste nas determinações físicas do enunciador,  no modo 

como ele se veste e se movimenta no espaço social.

 Maingueneau  (2002:  97-100)  introduz  a  noção  de  incorporação,  que 

designa  a  ação  do  éthos  sobre  o  co-enunciador,  no  sentido  de  conduzi-lo  a 

identificar-se com a movimentação de um corpo investido de valores socialmente 

especificados.  Ele   demonstra  como  a  incorporação  opera  em  três  registros 

indissociáveis. Inicialmente, ela leva o co-enunciador a conferir uma corporalidade 

ao  enunciador,  textualmente.  Em  seguida,  essa  corporalidade  possibilita  aos 

sujeitos do discurso “incorporarem” os esquemas que definem uma determinada 

maneira de  relacionamento com o mundo, na sociedade. E por último, esses dois 

fenômenos permitem a “incorporação”  imaginária  do  destinatário  ao  grupo dos 

adeptos daquele discurso.

Além  disso,  como  a  eficácia  de  um  argumento  é  sempre  relativa  ao 

auditório a que se destina, o objetivo é verificar as diferenças que podem ocorrer 

na escolha dos recursos retóricos, quando há auditórios distintos. 

Levando em conta todas essas noções, a análise que se apresentará aqui 

tentará  a  identificação  de  indícios  textuais  que  evidenciem  a  atribuição  dos 
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recursos argumentativos empregados para estabelecer o relacionamento entre o 

enunciador e o enunciatário. Em seguida, se empreenderá a comparação entre os 

argumentos adotados pelas peças publicitárias.

Observem-se  as  figuras  17  (uma  peça  da  Kaiser)  e  8  (uma  peça  da 

Bohemia).

11/2004

“Vem tomar uma Kaiser comigo. Você merece”.
Fig. 17
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03/2006

“Bohemia Weiss é feita de trigo alemão. O resto é joio”.

Fig. 8

Em cada uma dessas figuras não está revelado o mesmo éthos.

A figura 17 revela um universo lúdico e maravilhoso para o qual o leitor fica 

convidado. O discurso visa a marcar como garantida a entrada dos consumidores 

do  produto  anunciado  nesse  mundo  particular,  no  qual  eles  esquecerão  os 

problemas e viverão em harmonia com a vida. O consumidor, além de comprar a 

cerveja, compra também a imagem da bela mulher e compara o prazer de ingerir a 

bebida  aos  prazeres  (inclusive  com  apelos  sexuais)  que  podem  ser 

proporcionados pela cerveja. Com esses recursos, a peça publicitária aproxima o 

leitor, estabelecendo com ele um vínculo de intimidade. 
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Segundo  Muraro  (2003:58),  tanto  para  a  literatura  quanto   para   a 

publicidade  contemporânea,  o  éthos  constitui  um  articulador  de  grande 

polivalência. Nesta última, as “idéias” contidas só se apresentam por meio de uma 

maneira de dizer que remete a uma maneira de ser. Assim, a voz emerge do 

discurso publicitário  que caracteriza  o produto ou serviço  que se quer  vender, 

envolvendo  o  leitor  (neste  caso,  um  comprador  em  potencial).  Além  disso,  a 

credibilidade de seus argumentos é reforçada por um recurso denominado por 

Perelman (1997:45) como “argumento de autoridade”, que consiste da citação de 

um  orador  que  inspire  confiança  no  auditório.  Seu  emprego  está  relacionado 

diretamente  à  competência  e  à  experiência  da  autoridade  invocada,  que  vai 

legitimar o real que deriva dela. Ao recorrer a um argumento de autoridade como 

“Vem tomar uma Kaiser  comigo”.  Você merece.",  a peça publicitária adota um 

perfil  voltado para o lúdico.  A Bohemia,  quando recorre à afirmação “Bohemia 

Weiss é feita de trigo alemão, o resto é joio,” (fig.8) cria um perfil mais sério, fino, 

voltado à lógica e à ciência.

A figura 8 sugere, para a Bohemia, o  éthos  de uma cerveja voltada para 

pessoas requintadas, de classe nobre, tanto que ela é comparada a um vinho raro. 

Por isso a Bohemia não é apenas uma cerveja para ser degustada, tem de haver 

um ambiente apropriado, com pessoas apropriadas.

Por meio das análises realizadas até o momento,  pode-se verificar que, 

embora todas tenham o mesmo objetivo de divulgar o produto cerveja, existem 

diferenças marcantes quanto ao foco fixado por cada uma. Percebe-se que ao 

contrário  do  que  ocorre  nas  peças  do  segundo  grupo,  que  se  preocupam 
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basicamente com a diversão, as peças da Bohemia (primeiro grupo) têm como 

principal objetivo mostrar requinte e sofisticação.

3.5 – A interação: as funções da linguagem

Na  modernidade,  pode-se  recorrer  à  visão  semântico-pragmática  do 

Funcionalismo, que, em especial, se liga à consideração dos gêneros, porque tem 

base interacionista. Por aí também se vai à proposta de base sociointeracionista 

de Bakhtin de que a interação governa os enunciados (e a enunciação). Se o que 

tem o governo é o auditório (o interlocutor), o pragmático determina o discurso 

(função  interpessoal):  o  conteúdo  (função  ideacional)  está  particularmente  a 

serviço da interação (e tudo isso servido pela função textual) (Neves, 2006). 

Segundo  Neves  (2006),  tanto  a  lingüística  textual  quanto  a  gramática 

sistêmico-funcional teriam sua base natural na retórica. Ambas têm procedência 

partilhada, especialmente quanto à inclusão dos aspectos sociais e culturais como 

fatores  determinantes  da  teorização.  No  funcionalismo,  as  línguas  são 

consideradas  repertórios  oferecidos   a  uma  constante  escolha  por  parte  dos 

interactantes, característica que explica a relevância que a noção de gênero tem 

na  lingüística  textual  e  na  gramática  funcional.  Lembrando  Bakhtin  (1997),  a 

autora  diz  que  ambas  se  aproximam  pela  idéia  de  que  cada  comunidade 

lingüística dispõe de um conjunto de estilos orais e escritos para cada esfera de 

uso, ou seja, ambas se ocupam da língua em função.

A função ideacional diz respeito ao conteúdo do que é dito, baseada nos 

elementos  cognitivos  e  referenciais.  A  publicidade  recorre  particularmente  aos 

conteúdos implícitos, que acabam funcionando como pistas para indicar a leitura e 
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a compreensão das associações de ordem ideológica ou da narratividade. Esses 

conteúdos podem ser divididos em três categorias:  ilação, que é tudo que pode 

ser concluído de uma mensagem;  pressuposição, que é o conhecimento prévio 

para tornar verdadeira uma mensagem; e expectativa, que se apóia numa razão 

para a emissão da mensagem. (VESTERGAARD, 2004).

Para demonstrar tais categorias, toma-se, a seguir, uma peça da cerveja 

Kaiser como exemplo (fig.12):

10/2004

“Nota 10 por dentro e por fora. Faça seu vídeo Kaiser.”

Fig. 12
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É por ilação que a mensagem vem como um convite para um concurso 

promovido pela empresa: “Faça seu Vídeo Kaiser. É uma idéia na cabeça e uma 

Kaiser  na  mão”.  A  imagem  da  mulher  segurando  uma  garrafa,  vestida  de 

vermelho,  que  é  a  cor  da  marca,  reitera  a  associação  necessária  para  a 

conclusão. Na margem inferior direita encontra-se um telefone e um endereço na 

Internet à disposição do consumidor, caso tenha alguma dúvida sobre o concurso. 

A pressuposição aflora  no momento  em que o consumidor  entende que,  para 

ganhar o concurso, o vídeo terá de ser o mais inovador, devido ao fato de que o 

universo de quem toma cerveja é bem grande. E, finalmente, a expectativa está 

em ficar torcendo para ser o vencedor, porque, caso se ganhe o concurso, com 

certeza se atrairá sucesso e popularidade.

A função textual é a que organiza os significados ideacionais e interacionais 

em textos coerentes e relevantes, ou seja, permite a estruturação dos textos em 

consonância com o contexto de produção.
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Veja-se como essas funções se apresentam nas figuras 15 e 11:

09/2006

 “Absolutos sabores. Sagrados sigilos.”
Fig. 15

Nessa peça o enunciador espera que haja uma interação positiva e que o 

enunciatário  aprove a cerveja.  Para isso é utilizado um discurso de exaltação, 

esperando-se  com  isso,  que  o  enunciatário  seja  seduzido  pelos  recursos 

empregados.  O enunciatário  apresenta  como fato  ser  a  cerveja  tipo  Abadia  a 

melhor e a de maior tradição, porque ela é especial, produzida de forma artesanal, 

e  é  para pessoas especiais:  tem absolutos  sabores e sagrados sigilos.  Nessa 
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figura, uma linguagem elaborada e requintada vem juntar-se à imagem e mostrar a 

supremacia que constantemente o enunciador dá à cerveja Bohemia. 

A  figura  11,  apresentada  a  seguir,  ressalta  um  conteúdo  formado  por 

acontecimentos  que  ocorrem  em  um  requintado  boteco,  destacando-se 

especialmente  as  cantadas  de  boteco,  tão  comuns  nesse  meio.  Todo  esse 

universo já é de conhecimento do leitor, que tem consciência da existência das 

relações humanas dentro desse ambiente, mas o texto recompõe o conjunto.

                                                                     10/2005

“Cantadas de boteco
que podem acabar em casamento, amizade ou mais ou menos amizade.”

Fig. 11
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No momento em que o texto coloca como conseqüência das cantadas o 

casamento, a amizade, há uma interação entre o destinador e o destinatário que 

pode ser de conformidade ou de não-conformidade. Isso é o que constitui a função 

interpessoal,  que abrange todos os usos da língua,  na expressão de relações 

sociais e pessoais, incluindo as formas de intervenção do falante na situação de 

fala  e  no  ato  de  fala.  Refere-se  à  participação  do  enunciador/enunciatário  na 

situação  comunicativa  para  aprovar,  desaprovar,  expressar  crença,  opinião, 

dúvida, etc. 

Na construção do texto da fig. 11, houve, ainda um cuidado especial  de 

elaboração (função textual): o enunciador intencionalmente se utiliza da expressão 

“Cantadas de Boteco” para delimitar o título, diferenciado-o por meio do tipo e do 

tamanho da fonte. Logo depois vem uma oração adjetiva “que podem acabar em 

casamento, amizade ou mais ou menos amizade”, que serve como complemento 

da frase título, e, posteriormente, vem a interjeição “Ah” para marcar o quanto a 

Bohemia é especial. 

Resumindo,  como  aponta  Neves  (2006),  pode-se  dizer  que  essas  três 

funções, estabelecidas por Halliday (1985) estruturam o contexto conversacional, 

equilibrando o ato de fala em representação (ideacional),  troca (interpessoal) e 

mensagem (textual).

3.5.1 Um destaque para a função textual na linguagem publicitária: as figuras 

de linguagem e outros recursos de valorização dos sentidos

Dentre o amplo campo da linguagem figurada, a metáfora, a metonímia, a 

perífrase, a antonomásia e a figura de retórica da personificação são constantes 
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em  grande  parte  das  campanhas  publicitárias.  Outros  recursos  também  são 

valiosos  na  publicidade  como  a  polissemia,  a  redução,  a  ambigüidade,  a 

intertextualidade, tudo usado para desafiar o interlocutor a entender a mensagem, 

para aguçar a curiosidade, enfim, e, em última análise, para fazê-lo consumir o 

produto. Pela freqüência desses recursos, vale saber um pouco mais sobre eles. 

De maneira geral, pode-se dizer que as figuras de linguagem são formas de 

expressão  que  fogem  da  linguagem  comum,  dando  à  mensagem  maior 

vivacidade, vigor, criatividade, dependendo esta última qualidade naturalmente da 

maior ou menor originalidade. 

Para  Jakobson  (1971  apud  Sandmann,  2005),  na  metáfora  há  a 

transferência*  de um  termo  para  um  contexto  de  significação  que  não  lhe   é 

próprio:  com  base na semelhança, um significante de signo passa a referir-se a 

outro objeto ou fato do nosso universo. A metáfora é uma figura de linguagem que 

consiste em uma alteração de sentido, pelo acréscimo de um segundo significado. 

Baseia-se, via de regra, em uma transferência de significado que tem como base 

uma analogia: dois conceitos são relacionados por apresentarem, na concepção 

do  falante,  algum  ponto  em  comum.  A  partir  daí,  amplia-se  o  campo  de 

abrangência  do  vocábulo,  instaurando-se  a  polissemia,  essencial  para  que  se 

realize  qualquer  processo  de  mudança,  que  exige  variação  e  continuidade. 

Mantém-se uma relação de similaridade que pressupõe um processo anterior de 

comparação.  Pode-se  dizer,  portanto,  que  a  comparação  está  na  base  de 

formação das metáforas. Como a comparação é procedimento mental a que 

* A palavra grega metaphorá significa “transporte”.
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recorrem freqüentemente  os  seres humanos,  as  metáforas são figuras  de  uso 

extremamente   freqüente   em  qualquer  estilo  de  linguagem  (coloquial,  formal, 

literário, publicitário, etc).

As figuras 18 e 19 trazem exemplos do freqüente  uso da metáfora  nas 

peças publicitárias, para envolvimento do consumidor:

02/2005

“Bebedores oficiais da Antarctica”

Fig.18
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Juliana  Paes  é  arma  de  sedução  na  campanha  publicitária  da  cerveja 

Antarctica, que leva o slogan “Boa”. Na figura 18, a modelo, de corpo curvilíneo, 

está  de  costas,  e  nua,  com  o  pescoço  virado  para  o  lado  esquerdo,  dando 

movimento à imagem. Em uma das mãos ela segura um copo de cerveja, e o 

rótulo  que  aparece  no  copo  é  a  letra  “O”  da  palavra  “BOA”.  É  metafórica  a 

referência  do  enunciador  à  cerveja  e  à  mulher  como  “Boa”,  insinuando  uma 

comparação entre a cerveja e a mulher, isso para dar um efeito expressivo, com 

destaque à  exaltação das qualidades. A palavra “BOA” (Bebedores Oficiais da 

Antarctica), que se refere às pessoas que bebem a cerveja, à própria cerveja, e 

também à modelo Juliana Paes, é usada, pois, de forma polissêmica, ou seja, com 

mais de um significado. Trata-se de um anúncio sensual, chamativo, que envolve 

o público de maneira direta, pois certamente a maioria dos consumidores gostaria 

de ter uma mulher “BOA” a seu lado e da mesma forma saborear uma “BOA” 

cerveja. Esse é um dos pontos que estão presentes na mensagem subliminar.
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Na peça publicitária da cerveja Cerva (fig.19), é metafórica a referência à 

cerveja e à mulher como loira. A figura feminina erotizada é a atriz de TV, Danielle 

Winits,  uma mulher  muito sensual,  que se apresenta exibindo suas qualidades 

físicas, pelo decote, pelos lábios e pelo olhar provocante. 

12/2002

 “Essa loira vai te conquistar”

Fig.19
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Nesse anúncio o slogan é bem sugestivo, “Essa loira vai te conquistar”. Ao 

mesmo tempo que se valem da ambigüidade das imagens da cerveja e da mulher 

os signos revelam mensagem subliminar. Essa mensagem vem para confirmar o 

estereótipo da loira, em nossa sociedade, como símbolo de sexualidade. O efeito 

é que o enunciatário se sente atraído tanto pela mulher quanto pela cerveja.

Como na metáfora, na metonímia ocorre também uma transferência, isto é, 

um significante de signo passa a referir-se a outro objeto ou fato do universo de 

linguagem,  só  que  a  base da  transferência  é  a  contigüidade,  é  a  associação 

espacial, histórica. Ou seja, a metonímia ocorre quando se opta por utilizar uma 

palavra em lugar de outra para designar algum objeto (em sentido amplo) que 

mantém uma relação de “proximidade”  (contigüidade)  com o objeto designado 

pela palavra substituída. 
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O  processo  metonímico  pode  ser  observado  na  figura  20,  em  que  o 

publicitário associa a mulher ao prazer de tomar a cerveja. 

        

                                                  07/2001

“Antarctica até a água é mais gostosa”

Fig. 20

Nessa figura, o elemento valorizado é a água, reforçado pela mensagem 

“Antarctica. Até a água é mais gostosa”. Há a associação do elemento (água) com 

a mulher, levando a concluir a relação metonímica dada pela parte em  relação  ao

todo. Nesse caso, a mulher é comparada aos elementos da cerveja, agregando-

se, ainda, o diferencial da marca. A modelo de cabelos castanhos longos, pele 
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clara levemente dourada, veste um top branco amarrado na frente, que mal cobre 

seus seios avantajados, e, como a cena só nos permite enxergar até bem pouco 

abaixo  da  cintura,  imagina-se  pelo  que  se  consegue  ver,  que  a  moça  esteja 

usando uma calça ou um short azul de lycra. Ela aparece molhando-se no que se 

acredita  ser  uma  cachoeira  ao  fundo  da  cena,  cercada  por  alguns  pequenos 

galhos de vegetação. Nesse caso a modelo não está olhando para fora da cena, 

mas  sim  tem  os  olhos  fechados  e  os  lábios  vermelhos  entreabertos, 

transparecendo o prazer de estar banhando-se nas águas da cachoeira. Os tons 

de azul predominam na cena, remetendo ao frescor da água e também à cor da 

marca Antarctica.
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Na peça a seguir (fig.21), há um processo antitético: Premium. Desde 2002.  

Uma nova tradição em cerveja.

10/2002

“Primus. Desde 2002. Uma nova tradição em cerveja”.

Fig. 21

Pode-se dizer  que as palavras  nova  e  tradição constituem uma antítese, 

porque, a rigor, alguma coisa nova não poderia ser tradicional. 

Na figura 7,  a seguir,  a personificação é a figura explorada.  Nessa peça 

publicitária se atribui vida, ação, voz e movimento a seres inanimados ou abstratos. 

Ao personificar alguma coisa, concedem-se a ela propriedades de pessoa humana, 

ou  seja,  propriedades  que,  por  natureza,  ela  não  possui.  No  caso,  a  cerveja 
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Bohemia é tratada como uma pessoa muito especial (rainha) “Qual a chance de 

você se sentar à mesa com uma rainha?”.

04/2006

“Qual a chance de você se sentar à mesa com uma rainha?”.

               Fig. 7

A figura  22  apresenta  um caso de  hipérbole.  Há  um exagero  buscado, 

quanto  ao  tamanho  do  objeto,  representado  por  uma  taça  personalizada 

preenchida com a cerveja Bohemia e ocupando todo o espaço da página. Essa 

imagem pode ser configurada como uma visão hiperbólica que acentua de forma 
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ampliada  o  prazer  que  é  saborear  essa  cerveja,  transmitindo  uma  imagem 

sugestiva e de impacto. 

              

05/2006

“A escolha dos ingredientes deve ser tão criteriosa quanto 

a dos melhores amigos melhores amigos.”

Fig. 22

Nessa mesma peça explora-se uma perífrase, no texto registrado no canto 

inferior esquerdo da página. Ao invés de o publicitário citar o nome Bohemia, ele 
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usa uma expressão que facilmente a identifica:  quando se fala na “Primeira  e 

melhor cerveja do Brasil”, já se sabe que se trata da Bohemia.

Na publicidade da Cerva mostrada a seguir (fig.23) explora-se a polissemia 

– ou seja, a multiplicidade de sentidos –  criando-se uma ambigüidade da qual a 

mensagem publicitária tira proveito:  

12/2002

“Santa Cerva. A Padroeira deste bar”.

    Fig. 23
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Aparece uma bonita mulher loira,  em posição de quem faz uma oração, 

segurando uma garrafa de cerveja com as duas mãos, o que sugere uma reza de 

mãos postas. Ela veste roupas sensuais, e abaixo de sua figura vem escrito em 

letras  brancas  sobre  uma  tarja   vermelha: “Santa Cerva. A padroeira deste bar”. 

Pode-se indicar que essa diversidade de leituras não se dá apenas pela imagem, 

mas também  pela seqüência do texto. 

               Pelas figuras que se apresentam a seguir (24, 16, 14 e 8) pode-se 

invocar  o  importante  papel  da  intertextualidade,  que,  segundo  Maia  (2002), 

pressupõe um universo histórico-social e cultural muito amplo e complexo, pois 

implica a identificação das referências, o conhecimento de mundo (que deve ser 

comum ao produtor e ao receptor de textos) e o reconhecimento de remissões a 

obras, além de exigir do leitor a capacidade de compreender a função da presença 

daquela criação e/ ou alusão a outros textos. O anúncio não está simplesmente 

imitando um outro texto, a estratégia faz parte de um programa para obter efeitos 

de sentidos. 
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Observem-se as frases “Uma rainha nunca perde a majestade” (fig. 16), “É 

por isso que toda lâmpada mágica vem com três pedidos”(fig. 24), “Ah, se todos 

fossem iguais a você.”(fig. 14) e “Bohemia Weiss é feita de trigo alemão. O resto é 

joio” (fig.8).

                                   03/2006

“Pode tirar a coroa. Uma rainha nunca perde a majestade”

Fig. 16
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04/2005

“É por isso que toda lâmpada mágica vem com  três pedidos”.

     fig. 24
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07/2006

“Ah, se todos fossem iguais a você.”

Fig. 14
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03/2006

“Bohemia Weiss é feita de trigo alemão. O resto é joio.

Fig. 8

          A primeira frase refere-se, exatamente, a um velho ditado popular,  “Uma 

rainha nunca perde a majestade”; a segunda, à história da lâmpada de Aladim; a 

terceira a uma forma poética, - “Ah, se todos fossem iguais a você”, da canção de 

Tom  Jobim  e  Vinicius de Moraes  Se todos fossem iguais a você e, finalmente, a 

última, a  uma  passagem  da Bíblia, ou seja,  à parábola de Mateus4 “do trigo e do

___________________

4"O texto está no Evangelho segundo São Mateus 13:24-30: O reino dos céus é semelhante a um homem 
que semeou boa semente no seu campo; mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou 
joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, 
vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde 
vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres 
que vamos e arranquemos o joio? Não! replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com 
ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro 
o joio, atai-o em feixes para ser queimado; mas trigo, recolhei-o no meu celeiro."
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joio ”. 

            Nessas peças há a intertextualidade implícita, que, de acordo com Koch 

(1991:53),  ocorre  sem  citação  expressa  da  fonte,  cabendo  ao  interlocutor 

recuperá-la para construir o sentido do texto, como nas alusões, na paródia, em 

certas paráfrases e diversos tipos de ironia. 

É interessante lembrar que, por meio das peças analisadas, observa-se a 

importância de utilizar habilmente os procedimentos retóricos para que o anúncio 

ostente criativamente as qualidades dos produtos, e, nesse particular, as figuras 

de linguagem cumprem papel essencial. Percebe-se que as peças publicitárias da 

Kaiser, Schin, Brahma, Skol, Primus, Cerva e Antarctica, ao explorar as figuras de 

linguagem,  apresentam um registro  mais  coloquial  e  despojado  (veja-se:  boa, 

gostosa,  loira),  enquanto  nas  peças  da  Bohemia  se  percebe  uma  maior 

formalidade e elaboração, no sentido de marcar uma linguagem voltada para a 

tradição. Dessa forma, utilizam-se termos voltados para a realeza: família imperial,  

rainha, coroa, majestade, sonho. 

CAPÍTULO IV – ANÁLISE COMPARATIVA DOS DOIS GRUPOS DE 

PEÇAS  PUBLICITÁRIAS DISTINGUIDAS

Como já foi indicado na Introdução, com o objetivo de distinguir a cerveja 

Bohemia das outras cervejas, para que se possa, pela análise, buscar comprovar 

a sua singularidade em relação às outras, dividiram-se as peças em dois grupos. 
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O primeiro é composto por peças da cerveja Bohemia; o segundo, pelas peças 

das cervejas Kaiser, Schincariol, Brahma, Skol, Primus, Cerva e Antarctica.

4.1 – Análise das Peças Publicitárias do Primeiro Grupo

A  análise  se  iniciará  pela  figura  24,  na  qual  ressalta  a  alusão  que  o 

publicitário faz à história da lâmpada de Aladim na frase “É por isso que toda 

LÂMPADA mágica vem com três PEDIDOS”, insinuando que a Bohemia é tão boa 

que as pessoas que tenham a sorte de ter três pedidos a fazer, pedirão os três 

tipos de Bohemia, como se fossem tesouros que inspirassem grandes desejos.

                                                              04/2005

“É por isso que toda lâmpada mágica vem com três pedidos.”

fig.24

75



Essa peça publicitária remete ao mundo da magia, dos sonhos, com a idéia 

de  que  esse  mundo  se  tornaria  realidade  a  partir  do  momento  em  que  os 

admiradores da Bohemia provassem os três tipos: a Bohemia Pilsen, a Bohemia 

Escura e a Bohemia Weiss. Dessa forma exalta-se a qualidade e a superioridade 

da Bohemia, com base no fato de que ela é considerada a família imperial das 

cervejas. O anúncio é apresentado em uma única página que contém, acima, o 

texto verbal, com as palavras lâmpada e pedidos em letras grandes de cor bege 

num fundo marrom.  Abaixo há,  em letras menores,  um texto que apresenta a 

família Bohemia como cada  vez  mais irresistível: a primeira, a Bohemia Pilsen, 

que é a primeira cerveja do Brasil, fabricada com uma receita exclusiva e mantida 

em segredo desde 1853; a segunda, a Bohemia Escura, que tem um equilíbrio 

entre o doce e o amargo; e, por último, a Bohemia Weiss, a mais nova integrante 

da família, que é extremamente leve e de espuma cremosa, em  cuja receita é 

acrescentado malte de trigo.    

Seguem-se,  na  análise,  quatro  peças  publicitárias  com  cenas  que  se 

passam em um mesmo ambiente, um boteco (fig.9, 10, 25 e 11). Essas quatro 

peças  têm em comum a  valorização  da  amizade,  da  diversão,  do  bate-papo. 

Referem-se ao samba na roda de amigos, ao balcão como amigo que está sempre 

à disposição no boteco, ao calço de mesa para que o cliente não se incomode, e, 

finalmente,  às famosas cantadas que acontecem no boteco, compondo todo um 

clima  romântico  que  poderá  levar  a  vários  desfechos.  Nessas  peças, 

especificamente,  percebe-se  uma  diferença  na  escolha  lexical,  em relação  às 

outras  peças  da  Bohemia,  ou  seja,  o  vocabulário  é  mais  despojado,  porém a 

linguagem nunca chega a ser vulgar. 
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06/2005

“Caixinha de fósforos o melhor jeito de levar o samba no bolso.”

fig. 9
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07/2005

Fig. 10

“O único amigo de boteco que marca com você e chega antes”
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08/2005

“Calço de mesa a idéia que já salvou a reputação de vários botecos”.

Fig.25

79



10/2005

“Cantadas de boteco

que podem acabar em casamento, amizade ou mais ou menos amizade”.

Fig. 11

As peças acima são apresentadas em uma única página, iniciando-se com 

uma homenagem à caixa de fósforos (fig. 9) – “O melhor jeito de levar o samba no 

bolso” – fazendo alusão ao samba, que é um ritmo solto e valorizado por pessoas 

mais despojadas, que estão a fim de se divertir. Depois, faz uma homenagem ao 

balcão (fig.10) – “O único amigo do boteco que marca com você e chega antes” -  
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dizendo que o balcão é o único amigo de boteco que cumpre o combinado e 

chega antes de você, sempre valorizando a amizade, a curtição de tomar cerveja 

com amigos.  Apesar  de  requintado,  esse  bar  é  um lugar  onde  os  amigos  se 

encontram para se divertir, conversar de forma mais casual, informal e familiar. A 

peça seguinte faz uma homenagem ao calço de mesa (fig.25) – “A idéia que já 

salvou a reputação de vários botecos”  – dando a entender que,  por  causa de 

mesas  “instáveis”,  muita  cerveja  já  foi  derramada,  causando  insatisfação  aos 

clientes.  Finalmente,  a  Bohemia  faz  uma homenagem às  cantadas  de  boteco 

(fig.11)  –  “Que  podem  acabar  em  casamento,  amizade  ou  mais  ou  menos 

amizade” – o que é algo comum dentro de um boteco, onde se reúnem várias 

pessoas.  Na  referência  a  essas  relações  fica  expresso  que  esses  encontros 

podem  tornar-se  algo  sério,  como  um  casamento,  ou  uma  amizade  mais 

duradoura, ou mesmo, um “ficar”, que seria as pessoas se conhecerem naquele 

dia, conversarem, talvez tiverem uma intimidade e depois não se verem mais, algo 

sem compromisso. Nessa peça há a figura de um casal, um sentado de frente 

para o outro em um boteco; a mulher deixa em evidência parte de suas belas 

pernas, e os pés estão elegantemente calçados com saltos altos para sugestão de 

sensualidade. O homem sentado à frente da mulher aparece elegante e refinado. 
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Discretamente, a mulher é mostrada num gesto de provocação sensual, que é o 

roçar  de seu pé direito  na perna do homem. Nessas figuras há em comum o 

boteco  e  também  o  bate-papo  entre  amigos,  a  conversa  mais  informal  e  a 

satisfação  não  somente  de  tomar  uma  simples  cerveja  com  amigos,  mas, 

principalmente, de tomar a Bohemia, que é a primeira e a melhor cerveja. Além de 

tudo,  para  que  todo  esse  clima  se  mantenha,  é  necessário  acentuar  que  se 

preserva em segredo a receita da Bohemia. 

As peças (fig. 9,10,11 e 25) são apresentadas em uma única página: com 

letras brancas que se destacam no fundo escuro; com um texto principal em letras 

brancas  grandes,  e  logo  abaixo  um texto,  em letras  menores,  que  enfatiza  a 

importância da Bohemia na reunião com os amigos. Pode-se destacar, também, a 

banalidade das coisas homenageadas, porém com certa fineza na simplicidade, 

como a caixa de fósforos, o balcão, o calço de mesa e as cantadas, objetos e 

fatos tidos sem importância, triviais, fúteis, mas que servem para distrair, esquecer 

os problemas, entreter-se, e, principalmente para sentir prazer, satisfação.
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A peça seguinte remete à Idade Média (fig.6), “Demorou um pouco para 

sair porque a fábrica é lá na Idade Média”.

09/2005

“Chegou Bohemia confraria. A primeira cerveja tipo Abadia feita no Brasil”.
                       Fig.6

Trata-se  da  publicidade  da  cerveja  Bohemia,  porém é  um novo tipo  de 

cerveja,  a  Bohemia  Confraria  do  tipo  Abadia (referindo-se  aos  monges  das 

abadias   européias).  No  texto,  primeiramente,  menciona-se  a  demora  de 

fabricação desse tipo de cerveja, demora justificada pelo motivo de a fábrica ser 

situada na Idade Média. Nessa peça, é narrada parte da história que se  iniciou no 
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século XI, em que os monges das abadias européias produziam uma cerveja para 

consumo próprio,  sendo os primeiros a fazer os registros das receitas de suas 

cervejas, passando-as de geração a geração. Séculos depois, o mestre cervejeiro 

da Bohemia inspirou-se nessas receitas para fabricar uma edição limitada. O texto 

da  peça  publicitária  busca  enfatizar  que  essa  cerveja  é  cuidadosamente 

produzida, do líquido à embalagem, para ser degustada por amigos selecionados, 

isso porque tem tradição milenar.

A seguir examina-se um conjunto de peças publicitárias (figs. 16, 26 e 27), 

cujas imagens e vocabulário apresentam uma pequena diferença, percebendo-se 

uma valorização ainda maior do cuidado na produção.

  

  

                                             08/2006

       “Pode tirar a coroa. Uma rainha nunca perde a majestade”.

         Fig. 16
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    03/2006

“A Bohemia foi criada numa fábrica na rua dos artistas. Ah, dá pra entender”.

Fig.26
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03/2006

    “Um dia o mestre cervejeiro teve um sonho em preto e branco”.

             Fig.27

Os anúncios são formados de duas páginas subseqüentes.  As cores de 

fundo são imprecisas, com a mistura do marrom esfumaçado e do dourado, que 

representam as cores da nobreza. Pode-se dizer que o  layout  dessas peças é 

perfeito,  pois  a  mistura  das  cores  inspira  luminosidade,  luxo,  requinte,  enfim, 

tradição e realeza. No uso dessas cores de fundo imprecisas há a intenção de 

chamar a atenção dos leitores somente para a cerveja. A Bohemia é voltada a 

uma classe social elevada, isto é, às pessoas que têm bom gosto e que podem 

dar-se ao luxo de gastar um pouco mais a fim de satisfazer seus desejos, por 

pertencer a um grupo privilegiado, e essa destinação fica perfeitamente marcada 

no  requinte  das  peças  publicitárias.  Pode-se  associar  a  cor  à  idéia  de  ouro, 
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riqueza e algo fino. O ambiente de fundo traz a idéia de ambiente noturno, que é 

aquele no qual mais se consome a cerveja.

         Na figura 16 “Pode tirar a coroa uma rainha nunca perde a majestade” 

aparece, no canto superior esquerdo, a marca do produto “Bohemia”, e abaixo o 

slogan “A primeira e melhor cerveja do Brasil”. Nessa figura a garrafa apenas foi 

aberta, o líquido ainda está preservado, ou seja, inicialmente se descobre que a 

Bohemia é “A primeira e melhor cerveja do Brasil”. Ao ler-se esse slogan nota-se 

a  preocupação   em  deixar   evidente  que  se  trata  de   uma cerveja de tradição 

-  afinal  ela  existe  “desde 1853”  -,  verificando-se uma valorização do histórico. 

Nessa peça em que se mostra a garrafa,  percebe-se na tampa a cor dourada 

(representando o ouro), o nome da cerveja e o ano em que foi criada, e também a 

figura de folhas de louro (representando a tiara da rainha), o que demonstra que 

se trata de uma cerveja extremamente requintada, voltada para a realeza, e com a 

sugestão que está pronta para ser degustada. Nessa peça (fig.4),  “Pode tirar a 

coroa.  Uma  rainha  nunca  perde  a  majestade”,  as  frases  são  assertivas,  não 

havendo nenhum conectivo que indique uma relação lógica ( por exemplo, causal 

ou explicativa), o que parece mostrar que não se quer impor nenhum ponto de 

vista. O auditório é quem deve estabelecer o elo entre as frases, o que o torna 

cúmplice  do  enunciador.  Ao  concluir  o  raciocínio,  o  consumidor  infere  que  a 

Bohemia,  mesmo depois  de  aberta,  não  perderá  o  sabor  (Pode tirar  a  coroa, 

porque uma rainha nunca perde a majestade).
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Observe-se que o texto da figura 26 traz a palavra artista – “A Bohemia foi  

criada na rua dos artistas” –, com a intenção de associar a marca ao ambiente 

boêmio, que é freqüentado por artistas, e também para sugerir que a Bohemia é 

uma estrela. Enfatizando a supremacia da cerveja, vem a interjeição ah – “Ah, dá 

para  entender”  –,  que  expressa  admiração.  Nesta  figura,  aparece  uma  taça 

estilizada ocupando quase toda a página, também com o nome da cerveja e a 

data de criação, e com o líquido sendo derramado com efeito estético perfeito. 

Na peça publicitária da figura 27 usa-se a palavra  mestre para indicar o 

criador da cerveja como uma pessoa totalmente especializada, pois,  sendo um 

“mestre cervejeiro”, só poderia fazer um excelente trabalho – “Um dia o mestre 

cervejeiro teve um sonho em preto e branco”. Aparece a taça cheia de cerveja, 

mas  já  anunciando  um  novo  tipo,  a  cerveja  escura.  Para  demonstrar  essa 

diferença de cor é feito um jogo com o branco da espuma e o escuro do líquido. 
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Na  peça  seguinte  da  Bohemia  (fig.8),  a  cerveja  vem  considerada  tão 

importante   quanto um vinho   raríssimo, tanto que é apresentada num   belíssimo 

03/2006

“Bohemia Weiss é feita de trigo alemão. O resto é joio”.

Fig. 8

balde de gelo, de metal amarelo, que dá a idéia de ouro, e com fartura de gelo 

para garantir uma temperatura ideal. O discurso anuncia um outro tipo de cerveja: 

“Cerveja Weiss. Feita de trigo alemão. O resto é joio”. Fica registrado aqui que o 

trigo utilizado na produção desse produto não é qualquer um, mas sim o trigo 

alemão, que é considerado o mais fino, o supremo, e todos os outros trigos, afora 

esse, são joio. 
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Na figura 7, em que aparece a pergunta “Qual a chance de você se sentar  

à mesa com uma rainha?”, um balde de gelo dourado é utilizado para colocar 

todas as variedades da Bohemia, e deixa-se claro, como nas peças anteriores, 

que essa cerveja faz parte da aristocracia, ou seja, as pessoas, ao degustá-la, 

estarão sentadas à mesa com uma rainha.

04/2006

“Qual a chance de você se sentar à mesa com uma rainha?”.

    Fig.7

Há  ainda  o  destaque  da  garrafa  principal,  situada  no  meio  das  outras 

garrafas, cujo brilho se reflete na tampa como se fosse um reflexo de luz na coroa 

da realeza. Trata-se, pois, de um brilho de todos os momentos. 
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Em duas peças publicitárias,  (fig.22 e fig.  26)  repete-se a colocação da 

cerveja em uma taça personalizada, porém, obviamente, com texto diferente:  “A 

escolha dos ingredientes deve ser tão criteriosa quanto a dos melhores amigos”  

(fig.  22)  e “A Bohemia foi  fabricada na rua dos artistas.  Ah,  da pra entender”  

(fig.26).

         08/2006

                                          “A escolha dos ingredientes deve ser tão criteriosa 

                                           quanto a dos melhores amigos melhores amigos.”

Fig. 22
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03/2006

“A Bohemia foi criada numa fábrica na rua dos artistas. Ah, dá pra entender”.

fig. 26

Saliente-se,  na  figura  22,  que  a  importância  da  escolha  criteriosa  dos 

amigos apenas reflete a escolha dos ingredientes. É como se os melhores amigos 

fossem grandes tesouros que devemos preservar, da mesma forma que a cerveja, 

a qual, ao cair na taça, não se revela um líquido comum, mas é puro ouro. Na 

figura 26 acentua-se o motivo pelo qual a Bohemia é considerada uma estrela, 

afinal ela foi criada na rua dos artistas.
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Para finalizar a análise do primeiro grupo, selecionou-se uma peça (fig.28) 

que resume tudo o que foi dito até o momento em relação à Bohemia.

         08/2003
“Um tesouro de 150 anos que pode ser descoberto todos os dias”.

Fig. 28

Quando se diz que a cerveja é como ouro a sair da garrafa, está-se  falando 

da preciosidade do líquido: um tesouro que você pode ter todos os dias. É  mais 

um momento em que se percebe a singularidade da Bohemia, singularidade que 

está no bom gosto da escolha das palavras, no líquido comparado ao ouro, na 

riqueza que exibe ao ser  derramada no copo,  numa composição que a cobra 

como um tesouro a ser descoberto (degustado) todos os dias.

Ao fim da análise das peças publicitárias da Bohemia vale lembrar alguns 

pontos importantes.  Nas peças as provas de convencimento são intrínsecas e 
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lógicas porque a qualidade está na própria tradição da cerveja – receita genuína,  

segredo de família,  a  fábrica  está localizada  na Idade Média,  fabricada desde  

1853, a primeira cerveja do Brasil. Essas provas ligam-se ao ethos –  Bohemia 

significa tradição – e ligam-se ao auditório porque incitam uma paixão: a confiança 

vem da tradição. 

As  peças  seguintes  (figs.  29  a  31)  da  cerveja  Bohemia,de  divulgação 

bastante  recente,  comprovam  o  que  foi  dito  até  o  momento  sobre  a  grande 

importância que a Bohemia confere a tradição. 

          08/2007

“A mesma excelência desde 1853”

          Fig. 29
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08/2007

         “A mesma excelência desde 1853”

         Fig. 30
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09/2007

         “A mesma excelência desde 1853”

Fig. 31

Nesse grupo de peças, é interessante notar o jogo de imagens dispostas 

uma ao lado da outra. Na primeira coluna, há uma figura de tempo antigo, em que 

um garçom usa roupas da época, e há vários barris de cerveja ao fundo do bar, 

com  o  propósito  de  representar  a  época  de  1853,  ano  em  que  se  iniciou  a 

fabricação  da  Bohemia.  Na  segunda  coluna,  a  figura  apresenta  uma  época 

moderna: já não há mais os barris de cerveja, o garçom, que é a mesma pessoa, 

usa  roupas  atuais,  porém  essa  diferença  de  tempo  não  influi  no  sabor  e  na 

tradição da Bohemia. Degustar uma Bohemia é voltar no tempo: a primeira cerveja 
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do Brasil é produzida, até hoje, com a mesma excelência e qualidade desde 1853. 

Ao longo do tempo, a Bohemia teve gerações de mestres cervejeiros especialistas 

em sabor, que sempre cuidaram para que a cerveja continuasse agradando aos 

paladares mais exigentes. Como se registra, são mais de 150 anos de tradição e 

qualidade.

A figura 31, além de fazer parte dessa campanha que vem para exaltar a 

qualidade e a tradição, confirma a direção sensível e delicada que a Bohemia dá à 

beleza feminina em sua publicidade: trata-se de uma peça em que novamente a 

mulher está exposta de uma forma sublime e graciosa, pelas roupas discretas e 

pela expressão sóbria e delicada.

As peças da Bohemia buscam confirmar a comunhão entre o enunciador e 

o auditório por meio de referências a uma cultura, uma tradição ou um passado 

comuns. As alusões cumprem muito bem esse papel, principalmente quando se 

referem a  acontecimentos  do  passado,  ou  fatos  culturais  aos  quais  se  atribui 

afetividade  particular,  pois  ela  constitui  as  lembranças  e  o  orgulho  de  uma 

comunidade. Ao aludir à lâmpada de Aladim, à Idade Média, à realeza, ao mestre 

cervejeiro, à passagem bíblica (Cerveja Weiss é feita de trigo alemão. O resto é  

joio.), o orador consegue firmar o prestígio do produto, pois fica evidente que a 

Bohemia,  além  de  possuir  uma  receita  genuína  desde  1853,  carrega  não  só 

tradição, mas também certa riqueza cultural, o que é mais um diferencial para a 

Bohemia. 

Ao  final  da  análise  desse  grupo,  percebe-se  de  forma  transparente  a 

peculiaridade  das  peças  publicitárias  da  cerveja  Bohemia,  ou  seja:  elas  são 

singulares por si mesmas, que se mostra primeiramente pela seleção lexical, que 
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visa atrair os consumidores de bom gosto, e também pelas breves narrativas, que 

são feitas ao longo das peças, evocando o saber enciclopédico.

O discurso da publicidade da Bohemia procura qualificá-la fortemente com 

base na tradição, o que vem com registro de uma data que remonta ao século 

XIX, e com exploração desse fato na frase que faz a qualificação do produto: 

“Desde  1853”,  “A  primeira  cerveja  do  Brasil”. Se  se  resumir  essa  idéia  numa 

sentença, ela seria “Se existe desde 1853 é porque tem qualidade”.

4.2 – Análise das Peças Publicitárias do Segundo Grupo

Até o momento se fez a análise das peças publicitárias da cerveja Bohemia 

com  intuito  de  desvendar  o  foco  que  essas  peças  estabelecem,  para, 

posteriormente, fazer um paralelo entre os dois grupos distinguidos. Busca-se a 

partir  de  agora  analisar  algumas  peças  publicitárias  das  cervejas  Kaiser, 

Schincariol, Primus, Brahma, Cerva, Skol e Antarctica, apontando, já de início, e 

como foi  sugerido nas outras partes do trabalho,  que elas  estão centradas na 

exploração da sensualidade feminina. 

Percebe-se a exploração da figura da mulher em busca, especialmente, da 

sedução do público  masculino,  recorrendo-se sempre aos símbolos  de beleza. 

Esses anúncios, que visivelmente são mais direcionados aos homens, mostram a 

mulher como “objeto”, exaltando sua beleza física a fim de satisfazer os desejos 

do homem, e, a partir daí, também o ego da mulher, por emulação. Ou seja, a 

imagem da mulher  nas campanhas publicitárias  como meio  de persuasão não 

segmenta o público, como a maior parte das pessoas imagina: quando a mídia 

expõe uma bela mulher com todas as qualidades que a tornam perfeita, como é o 

98



caso da  publicidade das cervejas em geral, as mulheres também procuram seguir 

aquele ideal de beleza e buscam algum tipo de identificação com o tipo de mulher 

exposta na publicidade. 

A mulher é representada de diversas formas no mundo publicitário, já que 

não há como reunir em uma única imagem, diante dos olhos estereotipados da 

sociedade, todas as qualidades de mãe, dona de casa, excelente profissional, e 

ainda mulher bela e atraente sexualmente. Por isso o publicitário apresenta as 

múltiplas  faces  da  mulher  de  acordo  com  o  produto  a  ser  vendido,  e 

especialmente direcionado, ao máximo, ao público-alvo. No caso de um anúncio 

de sabão, é mostrada a mulher como uma dona de casa perfeita; no anúncio de 

um  lap-top a  mulher  é  representada como uma executiva de sucesso;  porém, 

quando a publicidade é de cerveja, a mulher torna-se um objeto para despertar a 

atenção  do  homem,  já  que,  apesar  de  a  cerveja  ser  uma  bebida  consumida 

atualmente por um expressivo número de mulheres, ela ainda tem o homem como 

seu público alvo prototípico, lembrando-se que é consumida por cerca de 65%, 

entre os homens (Mader, 2003).

Segundo Lopes (1987 apud LUCA, 1990), a publicidade é operadora  de 

uma  dupla  manipulação  e  de  uma  identificação  através  do  espelhamento.  A 

ditadura  da  beleza  imposta  pela  mídia  faz  com  que  as  pessoas  busquem 

incessantemente adequar-se aos padrões estéticos. O impacto visual transforma o 

não-leitor em leitor, que, depois de seduzido, transforma-se de consumidor virtual 

em comprador.  Esse  segundo  momento  se  dá  pelo  processo  de  identificação 

espelhada, quando o leitor real se identifica com os simulacros dos personagens 

da campanha.
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Segundo  Morin,  (1992  apud  LANDOWSKY,  1992),  o  erotismo  na 

publicidade  “manifesta-se  muito  mais  na  instigação  do  que  no  consumo 

propriamente  dito”.  Assim,  a  publicidade,  além  de  vender  o  produto,  vende 

também sonhos, emoções, maneiras diferenciadas de viver, relações humanas e 

tudo que o público-alvo anseia de acordo com o apelo visual ou verbal utilizado 

nas peças publicitárias.

Busca-se,  portanto,  refletir  nas  campanhas  não  somente  as  questões 

relacionadas  ao  produto,  mas  também ao que  o  consumidor  pode  obter  se  o 

consumir.  Por meio do discurso da cerveja Kaiser (fig.  17), -  “Vem tomar uma 

Kaiser comigo. Você merece” -, entende-se que a mulher está tentando seduzir o 

consumidor. Para isso é escolhido como cenário uma praia, buscando atrair os 

homens que vivem uma vida atribulada, cheia de compromissos e que, a partir do 

momento  em  que  visualizarem  aquele  cenário  e  aquele  tipo  de  companhia, 

acharão  que  a  ingestão  da  cerveja  pode  levá-los  a  vivenciar  o  momento 

representado. 
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11/2004

    “Vem tomar uma Kaiser comigo. Você merece.”

                                                              Fig.17

Nessa peça, percebe-se o uso de uma linguagem coloquial, que estabelece 

empatia: “Vem tomar uma Kaiser comigo. Você merece.” O verbo vem na segunda 

pessoa do modo imperativo “tu”, enquanto o pronome você está representando a 

3ª pessoa do singular. Dessa forma, nota-se que não há uma grande preocupação 

em fazer uso de uma linguagem mais elaborada, pois o que o enunciador procura 

é atingir o maior número de consumidores possível.

A figura  32  é uma peça de publicidade da Schincariol  em que há uma 

mulher  morena,  com  curvas  bem  acentuadas,  olhar  sensual,  corpo  muito 
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bronzeado, segurando uma taça de cerveja, tudo em fundo amarelo, que contrasta 

com as letras pretas, com o biquíni da moça e com a própria cerveja. 

09/2001

  Para bom bebedor. Meia palavra basta.

    Fig.32

A mulher se encontra no lado esquerdo da peça, ocupando verticalmente 

todo o espaço da página;  o  slogan  e a marca estão ao lado direito,  na parte 

superior. Abaixo do slogan há o nome da marca, que se destaca de duas formas: 

pelo tamanho da letra e pelo contraste da cor com o fundo, as letras brancas 

sobre um fundo vermelho e logo abaixo em letras vermelhas “Peça Schin”. Todo 

esse conjunto vem mostrar o prazer de degustar essa cerveja: sugere-se que o 
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universo da Schin é de mulheres bonitas, bronzeadas, sensuais que levarão seu 

consumidor a um mundo de diversão e fantasia.

Na figura 33 vê-se a mulher em corpo inteiro, e a logomarca da cerveja Skol 

(a cerveja que desce redondo) criando virtualmente uma imagem de disco voador.

01/2000

       “Skol. Verão 2000”.

     Fig.33

A mulher seminua aparece em pé, sendo abraçada nas pernas pelo ET. O 

corpo curvilíneo e as nádegas arredondadas e avantajadas remetem à logomarca 
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da cerveja, também de forma redonda, bem como a cabeça do ET, também o 

gesto que ele faz ao enlaçar o corpo da mulher e também o disco voador que está 

sobre os dois. À direita, abaixo da inscrição “Verão”, aparecem o número 2 e três 

símbolos da Skol, cada um voltado a uma direção diferente, como a englobar o 

mundo todo, mostrando que a Skol é uma cerveja popular, consumida por muitas 

pessoas.

A figura 34 é composta por um cenário representado por uma ilha bastante 

arborizada ao fundo, e a água do mar em tonalidade de azul semelhante à do céu.

08/2002

“Kaiser. Sempre vai bem.”

Fig. 34
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Na  parte  superior  há  uma  placa,  com  aparência  de  madeira,  na  cor 

vermelha, com a inscrição “Kaiser” em branco; logo abaixo, na mesma cor, porém 

em fonte de tamanho menor, está o slogan “Sempre vai bem”. No canto superior 

direito há pontas de algumas folhas de palmeira, sugerindo uma imagem tropical. 

Em primeiro  plano,  no centro  do anúncio,  destaca-se uma modelo de cabelos 

loiros e corpo de formas harmoniosamente delineadas, com seios fartos e tom de 

pele idêntico ao da cerveja que está em seu copo, cheio até a boca e com largo 

colarinho de espuma. Com um maiô modelo tomara-que-caia, ostentando enorme 

desenho do rótulo da garrafa de cerveja Kaiser, a mulher praticamente reproduz a 

imagem da garrafa de cerveja, com escancarada associação entre o  produto e a 

modelo.

Na peça publicitária da cerveja Primus (fig.21), - ”Primus. Desde 2002. Uma 

nova  tradição  em cerveja”  -,  uma mulher  morena  e  sensual  está  em um bar 

vestida com roupas mínimas pretas, sandálias pretas, segurando uma garrafa. Na 

parte inferior da peça aparecem as três embalagens da cerveja Primus. 
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03/2004

“Primus. Desde 2002.Uma nova tradição em cerveja.”

Fig.21

O texto da Primus “Primus. Desde 2002. Uma nova tradição em cerveja.” 

apela  para  o  prestígio  que  se  estabelece  sobre  uma nova  tradição.  Ou seja, 

percebe-se que, por meio de um novo discurso e uma nova marca, os anunciantes 

tentam acentuar que se trata de inovação, mas que nasce uma nova tradição. 

Enfatiza-se que, apesar de pertencer à marca Schin, uma cerveja voltada para as 

pessoas  não  muito  exigentes,  a  nova  cerveja,  a  Primus,  diferentemente,  é 
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direcionada  às  pessoas  que  prezam  a  tradição.  Nota-se  que,  apesar  de  a 

publicidade estar  sugerindo tradição,  não deixa de explorar  a  sensualidade da 

mulher, apresentando-a em roupas insinuantes e atraentes, sentada de uma forma 

provocante e vulgar. 

Por fim, apresenta-se uma peça publicitária da cerveja da Brahma (fig.35), 

que se distingue das outras desse grupo pela aparente singeleza da cena e da 

pose da moça que a protagoniza.  Trata-se de uma bela morena, que ocupa a 

totalidade da imagem, na qual se reconhece um tranqüilo cenário de praia.

06/2002

“Brahma. Refresca até pensamento.”

Fig. 35
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No fundo, em segundo plano, aparece o céu, na parte superior da imagem, 

e as formas das montanhas, posicionadas na região da linha do horizonte. Abaixo 

delas há cenário  de águas calmas,  sem ondas,  no qual  pode ser percebida a 

imagem parcial  de  um barco  típico  de  pesca ancorado,  ficando  fora  de  plano 

quase somente a popa. Em primeiro plano, traçando uma nítida separação entre 

terra e água, há, no terço inferior da imagem, a representação de um chão de 

areia característica das margens de baías, que não é tão clara quanto a areia da 

praia de mar aberto. Na metade inferior esquerda da imagem aparece a metade 

de uma espécie de mesa com dois bancos, típicos dos bares de região litorânea 

ao ar livre, normalmente feitos de madeira sem acabamento. Sobre essa mesa há 

uma garrafa  de  cerveja  identificada  pelo  rótulo  da  marca  Brahma e  um copo 

servido com a cerveja. Mais à frente, na metade inferior direita, há outra mesa, do 

mesmo material, porém em proporções maiores, o que remete à idéia de um tipo 

de balcão, sobre o qual há uma bandeja com três garrafas, também com o rótulo 

da  marca  Brahma  e  três  copos  servidos  com a  bebida.  A  modelo  veste  uma 

sandália tipo tamanco com um pequeno salto, uma minissaia levemente plissada e 

um sutiã de biquíni, deixando, portanto, o corpo bastante à mostra.

Nessa peça a modelo claramente exibe seus dotes físicos. A postura quase 

ereta  permite  evidenciar  os  seios  muito  bem  modelados,  e  uma  das  pernas 

levemente  fechadas  parece  demonstrar  um certo  desconforto  com relação  ao 

comprimento da saia curta, num misto de provocação maliciosa e pseudo-timidez. 

Sintetizando  a  mensagem  icônica,  associam-se  facilmente  os  elementos  da 

imagem a um cenário tropical, propício à ingestão da cerveja e ao uso de poucas 

peças de roupa pelo forte calor. Esse cenário, constituído de lindas mulheres e 
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lugares paradisíacos, busca atrair o consumidor a sentir-se parte desse panorama 

onde prevalece a alegria e a diversão.

Nota-se,  nesse  segundo  grupo,  que  as  peças  publicitárias  se  utilizam 

especialmente da figura feminina como elemento de persuasão e argumento de 

vendas. Observam-se casos em que a associação da mulher com a cerveja vai 

até o ponto extremo em que a mulher  é um ícone da bebida, como se ambas 

possuíssem elementos de equivalência.  Tal  processo,  que neste trabalho ficou 

representado por peças publicitárias de marcas diferentes de cerveja, demonstra, 

na verdade, um fenômeno social de representação feminina na publicidade desse 

produto. Há entre elas um diálogo complementar em que as mesmas estratégias 

são (re)utilizadas por diferentes empresas em diversas épocas. A mulher que se 

encaixa  nesse  papel  torna-se  a  representação  do  prazer  e  da  sensualidade, 

diferenciando-se daquela preocupada com o lar e a família, e confirmando que 

existe nessas campanhas uma atualização de valores já há muito consagrados 

pela sociedade. 

Considerações Finais 

Neste trabalho, objetivando exibir a singularidade da Bohemia em relação 

às demais marcas de cerveja, focalizou-se o gênero discursivo publicitário, tendo 

como recorte peças publicitárias referentes a dois grupos de cerveja, o primeiro 

constituído pelas peças da cerveja Bohemia e o segundo, pelas peças da Kaiser, 

Schincariol, Brahma, Skol, Primus, Cerva e Antarctica. Para isso usaram-se como 

recorte,  no  primeiro  grupo,  peças  que  evocam,  com  requinte  e  com  apelo  à 

tradição,  botecos  sofisticados  e a figura  da mulher  elegante  e graciosa,  e,  no 
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segundo,  peças em que a imagem da  mulher  vem a serviço  da  sensualidade 

exacerbada e da volúpia. Notou-se que esses focos apontados são direcionados 

como elementos de persuasão a diferentes grupos sociais. 

A análise das peças selecionadas buscou verificar como se dá a construção 

de  sentido,  na  associação  do  verbal  com  o  não-verbal,  nas  campanhas  das 

marcas de cerveja mais conhecidas e vendidas no Brasil. Não é uma proposta que 

poderia ser esgotada neste trabalho, tendo em vista o universo de imagens do 

gênero que circulam pela mídia, pois, segundo Galvão (1993), “historicamente os 

personagens femininos sempre foram uma presença obrigatória na propaganda 

brasileira”.. Em relação à mulher, procurou-se mostrar uma leitura, dentre outras 

possíveis,  para  o  processo  de  metaforização  da  mulher,  principalmente  nas 

campanhas publicitárias em que esta aparece comparada ao objeto de consumo 

e, portanto, estereotipada. Os estereótipos são, conforme Silveira (2002), “como 

representações  derrogadoras  de  conflitos  que  restringem  seu  objeto  a  uma 

percepção unívoca e monocorde pelo sujeito leitor. 

Nos dois grupos, nota-se uma relação contrária: o grupo representado pela 

Bohemia  é  voltado  para  o  tradicional,  e  o  outro,  representado  pelas  demais 

marcas, voltado para o mais moderno e inovador,  tentando reforçar tendências 

contemporâneas.  A  Bohemia  foge  aos  padrões  apelativos  das  outras  cervejas 

para fixar-se como a marca de maior tradição. Ela vem justamente para quebrar o 

paradigma  de  que  as  peças  publicitárias  de  cerveja  devem  explorar  a 

sensualidade feminina como meio de convencer e persuadir o público masculino a 

consumir a cerveja. Lembre-se que a Bohemia tem maior inserção em anúncios 

no  veículo  “revista”,  mais  um  motivo  para  ela  ser  considerada  uma  cerveja 
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especial e voltada para um grupo selecionado. Por meio da análise da linguagem, 

do gênero,  das funções da linguagem, das figuras de linguagem, do  éthos, da 

intertextualidade e da interdiscursividade, verifica-se que os dois grupos de peças 

publicitárias  sugeridos  apresentam  algumas  diferenças  quanto  ao  modo  de 

divulgação das diferentes marcas. Primeiramente, a Bohemia se coloca como a 

rainha, a mais perfeita, sempre exaltando a sua supremacia em relação às outras. 

Outro fato é que, enquanto a Bohemia investe em peças publicitárias mais sutis, 

discretas, com cores sóbrias, para obter um ar de requinte, voltado para pessoas 

inteligentes,  cultas e que tenham um gosto mais apurado5  – o que sugere um 

público exigente -, as peças do segundo grupo apelam para mulheres seminuas, 

cores fortes, sugerindo que todos podem e devem beber o produto, pois ele não é 

voltado para uma classe específica.  No fundo, neste caso,  o significado é que 

quanto mais consumidores, melhor.

Por  vários motivos a Bohemia aparece como uma cerveja singular.  Seu 

discurso publicitário quer mostrar que essa cerveja, que é divulgada em revista 

(veículo dirigido a um público diferenciado) estará em um boteco com a mesma 

sofisticação. Outra singularidade é revelada no fato de que as garrafas das outras 

aparecem sempre abertas, (seria chegar e tomar) enquanto beber a Bohemia é 

um ritual completo: primeiramente  você  tira a tampa  como se estivesse abrindo 

algo  raro,   ou  como  se  estivesse  tocando  a  coroa  de  uma  princesa  e  só  aí 

__________________

5  Em relação ao custo, fez-se a pesquisa dos preços da lata de cada marca, os quais são em 
ordem decrescente: Bohemia: $ 1,34; Antarctica:  $ 1,14; Brahma: $ 1,13; Skol: $ 1,13; Primus: $ 
1,03; Kaiser: $ 0,94; Schincariol: $ 0,93; Cerva: $ 0,85. (Fonte: Pão de Açúcar; 09 / 2006). Isso 
significa que, de fato, a Bohemia se diferencia das outras no preço.
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a cerveja será degustada, o que constitui o centro do ritual. O líquido da cerveja 

cai  no copo de forma diferenciada,  com o brilho do ouro,  e  não com a banal 

espuma das outras, que chegam a derramar-se, sem nenhum requinte.

As  peças  da  Bohemia  são  enciclopédicas,  procuram visivelmente  trazer 

lições evocando fatos históricos,  geográficos e estilos arquitetônicos.  A própria 

grafia das letras da publicidade da Bohemia tem estilo distinto do das outras, mais 

requintado,  chegando  a  apresentar  registro  de  letras  góticas  para  reportar  o 

público à historicidade, à tradição. 

Nas peças publicitárias da Bohemia a escolha dos termos que compõem os 

anúncios se mostra de acordo com o público a ser atingido, exibindo uma carga 

implícita de  status,  até na própria ostentação de termos eruditos. Também pela 

observação de que, nas suas peças publicitárias, a intertextualidade está muito 

mais presente, fica comprovado que a linguagem da Bohemia mais uma vez se 

sobrepõe à das outras.

Os anúncios da Bohemia compreendem procedimentos estéticos e retóricos 

voltados para um auditório diferenciado que busca em uma cerveja algo mais, 

como  o  prazer  de  degustar  uma  bebida  saborosa  envolta  no  requinte,  na 

historicidade, na qualidade, e, finalmente, na tradição, e não apenas na diversão 

que está associada ao consumo da cerveja.

No fechamento destas reflexões, não se pode deixar  de ressaltar  que a 

Bohemia constrói o seu éthos a partir de informações que remetem à sua tradição 

e qualidade. Por ser uma cerveja que está a maior parte do tempo fixada na mídia 

impressa, pode-se dizer que seu público é mais selecionado, diferenciado quanto 

à escolha de sua cerveja.  Esse diferencial  é sugerido, a todo o momento,  nas 
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análises das peças da Bohemia, que constroem um sentido distinto, baseado na 

sofisticação, no esmero da fabricação, na sobriedade dos consumidores, e tudo 

isso a coloca como uma cerveja especial e superior às outras. Já o outro grupo 

busca edificar seu éthos com informações que possam satisfazer muito mais pela 

grandeza expressiva em público consumidor do que pela excelência, valorizando 

preferentemente, a festa, a praia, a bebida refrescante, as comemorações, enfim, 

os prazeres.

Ao término deste trabalho, deve ser acentuado o estreito relacionamento 

entre signo, ideologia, intencionalidade e persuasão. A  publicidade tem a intenção 

de elaborar um discurso que esteja de acordo com o público-alvo, projetando seu 

próprio ponto de vista e induzindo o auditório à adesão. Mais uma vez se indica 

que, no caso da Bohemia, há extrema preocupação com a qualidade do público a 

atingir, enquanto no caso do segundo grupo a preocupação é com a quantidade 

do público e com a quantidade a ser vendida.

Esses pequenos textos utilizados pela Bohemia não fazem explodir leituras 

para  além  das  peças,  eles  nos  propõem  incondicional  adesão  ao  objeto  que 

anunciam, no caso a cerveja, na medida em que transferem para elas o prestígio 

que a concepção artística lhes confere. Além de poder dizer que são oferecidos 

textos poéticos, percebe-se que o poder de persuasão das peças publicitárias da 

Bohemia  aumenta  com a  inserção  de  textos  cujo  caráter  transcende  a  óbvia 

função de anunciar ou propagar. E não se trata de mera transposição de textos 

poéticos,  mas  também  de  textos  inéditos,  de  caráter  criativo,  pensados  para 

preencher uma função de convencimento e sedução. 
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O  que  as  peças  publicitárias  da  Bohemia  querem  dizer  é  que  os 

consumidores abrem mão da apelação das outras cervejas, com preferência para 

uma cerveja fiel  a suas principais características:  o sabor e o aroma que vêm 

juntar-se,  inevitavelmente,  ao  requinte  e  a  tradição.  Dessa  forma,  na  sua 

produção,  o  mestre  cervejeiro  se  dedica  à  alquimia  da  fórmula  de  1853,  um 

produto único que afiança padrão de qualidade extremamente rígido e superior. É 

com  esse  sabor,  aroma  e  qualidade  constantes  que  ela  quer  seduzir  seus 

consumidores. Todo esse ritual para a produção da Bohemia a torna uma cerveja 

singular porque se destina a pessoas sensíveis, de fino trato, que não cedem a 

apelos grosseiros, e que optam por essa depuração de gosto, em que os produtos 

que garantem a qualidade e a tradição são apreciados. Para isso há uma busca 

constante do consumidor sensível, que esteja atento a esses pequenos detalhes, 

mas  que  faz  a  diferença,  a  tal  ponto  que  se  deixe  encantar  por  todo  esse 

meticuloso ritual presente desde o desvelo na produção da cerveja até a sutileza 

de sua divulgação.
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