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Eu te vejo sair por aí, 
te avisei que a cidade era um vão [...]. 

Os letreiros a te colorir 
embaraçam a minha visão,  
eu te vi suspirar de aflição 

e sair da sessão, frouxa de rir. 
Chico Buarque, “As vitrines” in Almanaque, 1981. 

 
E a cidade se apresenta 

centro das ambições 
para mendigos ou ricos 

e outras armações: 
coletivos, automóveis, 

motos e metrôs, 
trabalhadores, patrões, 

policiais, camelôs. 
Chico Science, “A cidade” in Da lama ao caos, 1996. 



 
 

 

RESUMO 
VALENTIN, A. F. S. A onda da Brahma na Argentina: um estudo sobre o processo de 
inserção de um objeto na memória discursiva. 165f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 
 

Este trabalho – que determina como corpus, fundamentalmente, três campanhas da cerveja 

Brahma veiculadas na Argentina nos anos de 2005, 2006 e 2007, todas elas produzidas por uma 

agência local – analisa como esse produto é colocado, num determinado espaço de enunciação, em 

relação com determinados sentidos e com certos pré-construídos. O objetivo será estudar o modo 

como essas publicidades se submetem a determinadas inflexões numa formação social. Das duas 

partes que compõem esta dissertação, a primeira aborda as campanhas publicitárias de 2005 e 2006, 

que são colocadas em relação porque no funcionamento de suas textualidades é possível detectar 

um efeito de silêncio no que diz respeito à relação dessa marca com o Brasil. Já a segunda parte 

focaliza a campanha de 2007, na qual são encontradas marcas que podem ser interpretadas como 

materialização de certas antecipações que o argentino produz com relação ao Brasil ou ao brasileiro. 

À guisa de confirmação da eficácia do investimento realizado nessa última campanha, e da 

permanência e da direção dos sentidos por ela instaurados, é abordada também a campanha de 

2009. Por fim, mediante o estudo de como essa marca se torna parte das condições de produção de 

publicidade de outras cervejas no referido espaço de enunciação, é contemplado o impacto que a 

inserção da Brahma, como objeto discursivo, implica no funcionamento de uma memória. O 

trabalho realizado nessas duas partes possibilita não apenas conhecer aspectos do funcionamento de 

uma outra formação social, mas também detectar como a marca Brahma habita uma fronteira 

produtiva na qual a relação identidade/outro é trazida à tona. 

 

Palavras-chave: discurso publicitário, Brahma, slogan, memória discursiva, Argentina. 



 
 

 

ABSTRACT 
VALENTIN, A. F. S. Brahma Sensation in Argentina: a study about the insertion process of 
an object in the discursive memory. 165f. Thesis (Master Degree) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 
 

This paper analyzes how Brahma bier is recorded as a product in the discursive memory on 

a determined advertising space of enunciation. The corpus consists of three Brahma advertisement 

campaigns created by a local agency in Argentina and launched in the years 2005, 2006 and 2007. 

The aim is to study how those advertisements are submitted to certain inflections within a social 

formation. This paper is divided into two parts: in the first part, the advertisement campaigns 

launched in 2005 and 2006 are analyzed and compared because it is possible to verify a “silence 

effect” in the way their textualities work regarding this Brahma brand and its relation with Brazil. 

The second part focuses on the advertisement campaigns launched in 2007 in which some marks 

which can be interpreted as materializations of some Argentinean anticipations regarding Brazil and 

Brazilians have been found. By way of confirmation of efficacy of the investment done on the last 

advertisement campaign and by way of the permanence and directions of the meanings created by 

it, advertisement campaign launched in 2009 is also studied. Finally, by studying how Brahma 

brand becomes part of the advertising conditions for other biers on the above-mentioned space of 

enunciation, the impact of the insertion of this brand as a discursive object implying a memory is 

also studied. Through the researches performed in those two parts it is not only possible to see how 

both social formations work, but also to verify how Brahma brand occupies a productive borderline 

in which the identity/other relation is raised.  

 

Keywords: advertising discourse, Brahma, slogan, discursive memory, Argentina. 
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INTRODUÇÃO  

Esta introdução está estruturada sob dois momentos. No primeiro, que corresponde ao item 1 e 

que apresenta um formato um tanto sui generis em virtude do trajeto que pretendemos seguir, 

desenvolvemos um histórico do percurso que realizamos para delimitar o objeto e determinar as 

questões que trabalharemos nesta pesquisa. Já no segundo momento aclaramos ao leitor alguns 

aspectos sobre nosso corpus (item 2) e apresentamos como se dá a organização dos capítulos que 

estruturam esta dissertação bem como indicamos a distribuição de seus anexos (item 3). 

 

1. Histórico da delimitação do objeto 

 
 
“Por que somos afetados por certos sentidos e não por outros?” Esta é uma das questões que 

um analista de discurso procura compreender explorando como alguns objetos simbólicos 

produzem mais sentidos em um sujeito que em outros. E, assim sendo, antes de iniciar seu trabalho, 

ele deverá formular as questões que desencadeiem e estruturem sua futura análise. Essas 

formulações, de fato, possibilitar-lhe-ão que delimite, a partir de um dispositivo teórico, um 

determinado dispositivo analítico que seja produtivo para abordar essas questões (ORLANDI, 2005, 

p. 29-34). 

Partindo dessa ideia, decidimos apresentar este histórico a partir de dois estranhamentos – 

ambos protagonizados por nós – que nos levaram, justamente, como sujeitos especialmente afetados 

por certos sentidos, a formular perguntas e a pensar nosso objeto. 

O primeiro estranhamento1 deve ser relacionado ao deslocamento materializado em uma 

viagem a Buenos Aires para realizar um curso de imersão; assim, em 2004, no coração dessa 

                                                 
1 Esse estranhamento deu impulso e contribuiu para que estabelecêssemos nosso objeto de estudo no Trabalho de 
Graduação Individual (TGI) realizado o curso de Letras/Especialização em espanhol na Universidade de São Paulo (cf. 
VALENTIN, 2005). A versão final pode ser consultada no site do departamento de Letras Modernas dessa instituição: 
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cidade, em meio à avenida Córdoba, deparamo-nos com um outdoor da cervejaria brasileira 

Brahma que nos interpelou com força avassaladora; pela primeira vez, depois de muitos dias na 

capital argentina, algo fez com que nos sentíssemos migrantes, imersos em uma rede de 

significações que nos produziram um estranhamento. O outdoor2 era o seguinte:  

 

 

Com o tempo descobrimos que o fato dessa publicidade se estruturar ao redor de um 

acróstico, que remete a práticas ou da poesia ou do espaço escolar, para definir a função da Brahma, 

evocando a materialidade textual de um dicionário e/ou de uma enciclopédia, foi o que fomentou o 

referido estranhamento. A configuração dessa publicidade, materializada a partir de um jogo com a 

escrita, fez com que as formas aí inscritas entrassem em contraste com modos de dizer da 

publicidade brasileira de bebidas alcoólicas que já nos eram “naturais”. E foi, justamente, nesse 

contraste que se produziu esse estranhamento e se tornou visível essa naturalização. 

Para nós começou a ficar claro, nesse momento, inscritos ainda na posição-sujeito 

consumidor, que no Brasil havia uma homogeneidade na construção desse segmento publicitário, 

principalmente nas produções de anúncios de cerveja – uma bebida popularmente nacional. Ao 

lembrar, mesmo que a distância, publicidades de cerveja, as atrelávamos, predominantemente, à 

exposição do corpo feminino que oferece o produto, e cria assim aspectos de uma sedução muito 

distintos ao que detectávamos na publicidade de Brahma na Argentina. 

                                                                                                                                                                  
<http://dlm.fflch.usp.br/node/523>. Acesso em 10 mar. 2011; e na Biblioteca Florestan Fernandes, que se encontra na 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas dessa universidade.  
2 Publicidade disponível em: <www.brahma.com.ar>. Acesso em 20 nov. 2008 
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Esse estranhamento nos fisgou e, assim que voltamos ao Brasil, buscamos publicidades da 

Brahma veiculadas nas ruas brasileiras. Nelas pudemos confirmar nossa impressão: o outdoor de 

Brahma na Argentina destoava por completo das composições feitas no mesmo período no Brasil. 

Um exemplo dessa distinção pode ser visto a partir das publicidades gráficas3 a seguir:  

 
 

 

A citação da propaganda da direita contribui inclusive para que aproveitemos a aparição do 

enunciado “Brahma. Agora para o mundo”, que tem a ver com o estranhamento que acabamos de 

interpretar e também com todo o trabalho que aqui desenvolveremos. Mais que incentivar seu 

público ao consumo, no caso desse anúncio, há uma informação que deve ser passada: Brahma a 

partir desse “agora” se faz presente no mundo. Considerando a relação entre a materialidade verbal 

e a não verbal – pelos símbolos nacionais estampados ao fundo do cartaz, pelos carimbos, que 

rememoram os registros nos passaportes de alguém que chega a um país estrangeiro, oficializando 

assim sua entrada em outro território; e pelo globo terrestre que se forma a partir do que, no slogan 

de Brahma no Brasil, era conhecido como um balão de pensamento – vemos aí que está sendo 

representado um movimento de (des)(re)territorialização de uma marca (nacional). 

                                                 
3 Publicidade adquirida por meio do banco de imagem Arquivo Publicidade. 
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Após concluir um primeiro trabalho sobre essas publicidades4 nos sentimos motivados a 

continuar acompanhando pela internet as produções publicitárias de Brahma, marca envolvida de 

modo central no corpus desse trabalho, pensando justamente que o “ objeto permanece para novas e 

novas abordagens, não se esgotando em uma descrição” (ORLANDI, 2005, p. 64). E foi durante 

esse acompanhamento que ocorreu o segundo estranhamento. Em meados de 2007 ao ingressar no 

site de Brahma na Argentina, entramos em contato com a nova campanha da cervejaria: Buena 

Onda. 

5 

 

Essa nova produção, de nosso ponto de vista, era totalmente díspar da campanha realizada em 

2004/2005, porque prevalecia o que para nós correspondia a traços da publicidade brasileira de 

cerveja, e não a de uma publicidade desse mesmo segmento na Argentina. Além disso, pensando na 

história dessa marca, em sua origem nacional, havia na campanha de 2004/2005 apenas a 

identificação do ano de início da fabricação de Brahma no Brasil, Desde 1888, impressa em parte da 

etiqueta da garrafa. Começamos, pelo contraste entre aquela campanha e esta, a enxergar que havia 

na primeira o que interpretamos como “efeito de silêncio” no que se refere ao país de “origem” 

desse produto6.  

                                                 
4 Cf. trabalho de nossa autoria ao qual já fizemos referência em nota anterior. 
5 Publicidades retiradas do sítio <www.brahma.com.ar>. Acesso em 2 maio 2007. 
6 Não podemos deixar de dizer, apesar de não ser central para esta introdução, que, em contraposição, à publicidade 
brasileira de 2005 que continha o enunciado Brahma. Agora para o mundo. e fazia referência à saída da Brahma para o 
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Passamos também a perceber que, nesta última campanha, já em 2007, esse efeito se tornou 

um pouco mais evidente e ganhou corpo. A “origem” dessa marca de cerveja de certo modo aparece 

por meio de um gesto que o próprio argentino reconhece como brasileiro7: o gesto “joia”, “legal”, 

que ganha corpo não só pelo personagem central dessa cena, mas também pelo balão de cerveja, 

que surge da palavra Brahma, e por outros elementos que serão analisados neste trabalho. 

Nesse momento, a inquietação, gerada pelo referido estranhamento, nos levou a pensar que se 

a linguagem só faz sentido porque se inscreve na história, ou seja, se essa formulação, se essa nova 

campanha de Brahma, significava – parafraseando Orlandi – era porque tinha textualidade, porque 

sua interpretação derivava de um discurso que a sustentava, que a provia de realidade significativa 

(cf. 2005, p. 24-5). E isso podia passar a ser objeto de estudo. 

Com a distância que nos dá o tempo e o trabalho desenvolvido (cf. VALENTIN, 2005), 

conseguimos notar que, de certo modo, nos dois momentos em que passamos por esses 

estranhamentos estávamos marcados, em última instância, por um efeito ideológico, pois, em um 

deles, esperávamos da produção publicitária de Brahma na Argentina a mesma configuração das 

publicidades de cerveja no Brasil; ou seja, buscávamos nelas a marca da massificação que 

encontrávamos na estrutura da cidade e não esperávamos um estranhamento justamente nesse 

discurso midiático. Quando levamos nossa questão para o âmbito acadêmico (cf. VALENTIN, 

2005) e trabalhamos sob uma vertente teórica, logramos alcançar algumas considerações, que serão 

oportunamente recuperadas nesta dissertação; e passamos – ao concluir esse trabalho – a nos 

relacionar com outros sentidos, pois, encontrávamos uma regularidade nas publicidades de cerveja 

na Argentina, ao menos naquelas por nós analisadas: elas não construíam seus sentidos como as 

brasileiras (na contramão de nossa projeção imaginária, segundo a qual a publicidade, na 

globalização, responderia a uma ordem de massificação); e seguiam uma tendência em que a 

materialidade verbal era a que organizava os dizeres, inclusive da não verbal. Lembramos que, 

                                                                                                                                                                  
exterior, a publicidade dessa cerveja na Argentina, nesse mesmo período, não fazia referência a sua entrada no país, 
nem a sua “vinda” do Brasil. 
7 Isto será futuramente trabalhado. 
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diante do movimento de globalização que tenta inscrever Brahma em distintos espaços de 

enunciação, em nosso caso, estaríamos enfrentando o modo  específico como essa marca construiu 

o “apelo de sedução” (cf. CARVALHO, 2003) em suas publicidades por um caminho diferente – 

inscrevendo-nos aí na posição-sujeito consumidor – daquele com o qual estávamos acostumados. 

Diante dessa ilação é possível compreender o porquê de nosso segundo estranhamento: num 

primeiro olhar, não pudemos suportar certa semelhança – no que se refere, entre outros aspectos, 

especialmente à exposição do corpo – entre a campanha de Brahma na Argentina em 2007 e as 

publicidades brasileiras de cerveja. Essa semelhança nos desestabilizou. 

A partir, então, desses dois estranhamentos e das inquietações que foram fomentadas, 

começamos a esboçar as questões que desencadeiam e estruturam esta dissertação e que nos 

ajudaram a delimitar nosso objeto: com quais sentidos os textos dessas campanhas entram em 

relação? Quais mecanismos de antecipação operam nelas? Que relação de forças aparece nessas 

textualidades? Ou seja, quais são as formações imaginárias (PÊCHEUX, 1969, p. 82) sobre as 

quais repousam as diversas textualidades desse processo discursivo que abordaremos? 

 

2. Algumas considerações sobre as condições de produção de nosso objeto 

 
 
Abordaremos, neste trabalho, uma pesquisa sobre a construção de sentidos da marca Brahma 

na Argentina, produzidos em publicidades para outdoors, uma mídia gráfica que se caracteriza por 

ser exibida nas ruas de uma cidade. 

É necessário fazer uma rápida consideração sobre esse suporte midiático que dá corpo as 

textualidades que aqui serão analisadas. As campanhas que apresentaremos fizeram parte de uma 

estratégia de marketing destinada à mídia exterior; em outras palavras, os textos dos quais 

trataremos foram pensados para circularem em espaços públicos. Farina (2000, p. 162-3) – teórico 

da área de comunicação – destaca que o outdoor “é a principal mídia dentro da ampla gama de 

possibilidades que a publicidade exterior traz”. Segundo o autor, enquanto “a propaganda na 
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televisão, o folheto, o radio, etc. vão até à casa das pessoas, o jornal e a revista são comprados a 

partir de um interesse próprio, os outdoors são percebidos de passagem, nas vias públicas, 

compondo a paisagem das cidades”8. Por esse sentido, Farina afirma que ao analisar um outdoor é 

necessário considerar o tamanho e as cores desse anúncio, pois essas escolhas “exercem impacto 

sobre o público e pela repetida exibição conseguem influir, fixar uma imagem breve e veicular uma 

impressão”9.  

Passando essa questão para o âmbito discursivo que constituirá – como o leitor já deve ter 

deduzido e como já veremos – nossa perspectiva teórica, o outdoor é, portanto, uma prática que visa 

alcançar todos os sujeitos indiscriminadamente; já que são modos de significar incluídos “na 

própria forma material da cidade” (ORLANDI, 2001, p. 11). 

Valemo-nos do presente item para também esclarecer que a empresa Brahma, que surgiu no 

Brasil em 1888, chegou à Argentina em 1984, com a importação de cervejas em lata. Contudo, sua 

comercialização começa efetivamente após 1995, ou seja, nove anos antes da veiculação do texto 

que acabamos de apresentar, com a inauguração de uma fábrica na cidade de Luján, província de 

Buenos Aires, Argentina10. Outro aspecto que tem de ser considerado, e que de certa forma 

apareceu no primeiro item deste trabalho – pela publicidade brasileira de Brahma em 2004/2005 –, 

diz respeito a esse processo de expansão pelo/para o mundo pelo qual essa marca passou: Brahma 

não foi apenas para a Argentina, mas também para diversos lugares do mundo11. O que dá mais 

força para a afirmação que fizemos sobre essa marca estar inserida em um movimento de 

globalização. 

Sobre as campanhas de Brahma trabalhadas nesta dissertação, veiculadas em outdoors pelas 

ruas de cidades argentinas, devemos ressaltar que todas foram produzidas por uma mesma agência, 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Os detalhamentos sobre o surgimento de Brahma na Argentina foram gentilmente esclarecidos pela responsável pela 
marca na Argentina, María Sol Vieiro. Parte desse esclarecimento pode ser lida na entrevista que se encontra no Anexo 
B desta dissertação. 
11 Podemos citar aqui o trabalho da professora da Escola de Comunicação da UFRJ, Liv Sovik (2009), que voltará a 
aparecer oportunamente neste trabalho, sobre a presença dessa marca e sua publicidade na Inglaterra. 
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local, situada na Argentina – mais especificamente, em Buenos Aires – a CraveroLanis. Outro dado 

interessante é que no período em que as campanhas circularam – de 2004 a 2009 – a Brahma se 

manteve na segunda posição de cerveja mais vendida no mercado argentino, tocando a marca de 15 

pontos percentuais desse mercado (como comparativo, a Quilmes, líder em vendas, em grande parte 

do país, tem 25% desse mercado)12. 

Considerando esses dados sobre a venda de Brahma na Argentina, pensamos, com relação a 

nosso objeto, que não podemos perder de vista o lugar da própria cerveja dentro do rol de bebida 

alcoólica; esta tem uma presença importante em diversas sociedades e constitui um setor forte da 

economia como também um setor influente na cultura de massa, como a publicidade. Na Argentina, 

especificamente, essa bebida parece ter um papel relevante, e, nesse sentido, em resposta à 

entrevista à qual já fizemos referência em nota de rodapé anterior13, a chefe da marca Brahma nesse 

país afirmou que a cerveja é a bebida alcoólica de maior consumo per capita no país. Por seu 

consumo per capita, esse país, como podemos ver no gráfico a seguir, ocupa a 60º posição no 

ranking internacional de consumo de cerveja no mundo: 

 
                                                 
12 Esses dados foram extraídos de sites especializados no consumo deste produto na Argentina, como 
<www.camaracervecera.com.ar>; <www.sindicerv.com.br>; <www.beerservesamerica.org> e 
<www.cerveceroslatinoamericanos.com>. Acesso em: 16 set. 2010. Essas informações nos foram confirmadas pela 
responsável da marca Brahma na Argentina, em conversa informal durante o ano de 2009 e podem ser corroboradas na 
entrevista acima mencionada. 
13 Essa entrevista tem fundamental importância para a construção dos sentidos que aqui tentamos estabelecer, pois nos 
permitirá entrar em contato com dados referentes às condições de produção da campanha Buena Onda, sequência que 
será analisada ao longo desta dissertação. Esses dados encontram-se no Anexo B. 
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Dados extraídos de: <www.camaracervecera.com.ar/ventas-de-cerveza-en-la-argentina.php>. Acesso em: 10 nov. 2009. 
 

 

Vale finalizar este item considerando que não trataremos, nesta dissertação, desse discurso 

comercial ou ainda ‘marqueteiro’ sobre a cerveja. É o discurso publicitário o cerne de nosso 

trabalho, mas neste não deixam de significar discursos como esses que acabamos de mencionar. 

Nosso objeto se insere, portanto, no funcionamento de uma prática discursiva economicamente 

produtiva e socialmente relevante, fundamentalmente pelo poder de interpelação de sujeitos que 

supõe no mundo contemporâneo. Ambos fatores podem ser verificados na proliferação14, na 

multiplicidade de comerciais que existem e nas leis que regulam como o consumo deve se 

configurar na publicidade de bebida alcoólica.  

A partir da teoria da Análise do Discurso (AD) fundada por Pêcheux na França dos anos 60 e 

das desterritorializações que sofreu no Brasil, vamos referir as produções publicitárias que nos 

ocupam a suas condições de produção, estabelecer as relações que esses textos mantêm com a 

memória discursiva na qual se inscrevem e também remetê-los à formação social na qual 

funcionam. Ademais, em alguns momentos, recorreremos às considerações feitas por teóricos, 

fundamentalmente, da área da comunicação e a conceitos do campo da psicanálise que entrarão em 

nosso trabalho, contribuindo para a observação de determinados aspectos. 

Resta dizer que não mobilizaremos o dispositivo teórico em bloco, mas elucidaremos os 

conceitos necessários em cada capítulo e, dentro de cada um destes, quando for mais oportuno. 

 

3. Apresentação do corpus e da estrutura de nosso trabalho 

 
 
Abordaremos nosso corpus, que consideramos como um processo discursivo relativo às 

campanhas da marca Brahma na Argentina, estabelecendo contínuas relações entre suas diversas 

                                                 
14 Associamos essa proliferação a uma metáfora muito produtiva cunhada por Gadet e Pêcheux (2004), “língua de 
vento”, que, com força, expressa o funcionamento da linguagem publicitária no capitalismo contemporâneo. 
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partes; nesse sentido, para direcionar a leitura de nosso interlocutor, começamos esclarecendo que 

ele é integrado principalmente por:  

1. peças publicitárias da Campanha de 2004/2005, intitulada “Etiquetas”, e que a partir de 

aqui designaremos como Sequência discursiva Etiquetas (SdE)15; 

2. peças publicitárias da campanha “Caleidoscópio”, produzida em 2006, que comporão a 

Sequência discursiva Caleidoscópio (SdC) e que colocaremos em relação direta com a SdE; 

3. peças publicitárias da Campanha de 2007, cujo nome é Buena Onda (a ela fizemos 

explícita referência em nosso Histórico), e que aqui fazem parte da Sequência discursiva 

Buena Onda (SdBO); 

4. peças publicitária de Brahma pós-2007 na Argentina e campanhas de outras marcas de 

cerveja desse país, pois, acreditamos que estas fazem parte das condições de produção das 

sequências com as quais aqui trabalharemos16. 

Cabe ainda observar que na análise desse corpus em vários momentos, faremos menção a 

uma entrevista17, já antecipada em nota de rodapé, realizada a María Sol Vieiro, porque entrará 

como parte das condições de produção das peças publicitárias que integram nosso corpus. 

Os estranhamentos que narramos na primeira parte funcionarão como norteadores, pois 

direcionarão os dois momentos que constituirão esta dissertação: produções pré-SdBO e produções 

pós-SdBO, sendo esta sequência um marco na série de sentidos que iremos aos poucos detectando. 

Desse modo, a primeira parte desta dissertação estudará as duas primeiras sequências de 

Brahma (capítulo 1 e 2) realizadas pela já referida agência CraveroLanis. Consideramos produtivo 

                                                 
15 Para identificar as diferentes partes de nosso corpus, adotamos ‘Sd’ (Sequência discursiva) e acrescentamos o nome 
das campanhas selecionadas (no caso, Etiquetas (E), Caleidoscópio (C) e Buena Onda (BO). 
16  Boa parte desse corpus foi coletada e organizada graças à missão de estudo realizada em 2009 a Buenos Aires, 
financiada com bolsa do acordo "Centros Associados de Pós-Graduação Brasil/Argentina" (CAPES/SPU 016-04). 
Aproveitamos este espaço para agradecer a essas entidades a ajuda que nos foi fornecida. Sem ela, parte desse trabalho 
estaria comprometida. 
17 Nessa missão, mencionada na nota supracitada, buscamos, em hemerotecas da cidade, arquivos de jornais e bancos de 
imagem, publicidades anteriores e posteriores às sequências que aqui caracterizamos como nosso corpus principal (SdE, 
SdC e SdBO). Contudo, encontramos muita dificuldade em recuperar registros dessas produções. Devido a essa 
dificuldade, entramos em contato com a responsável da marca Brahma na Argentina, Maria Sol Vieiro, e realizamos 
com ela uma entrevista, à qual já fizemos referência neste trabalho. 
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agrupá-las nesse mesmo espaço porque – como já veremos – apesar das diferenças que as afastam, 

há muito mais aspectos que as aproximam: os gestos de interpretação que detectaremos nessas 

sequências que fazem parte dessas duas campanhas nos permitirão corroborar que há mecanismos 

que estão sendo (re)trabalhados e submetidos a um investimento que tenta inscrever a cerveja 

Brahma, como objeto, em uma rede de sentidos. No primeiro capítulo, analisaremos a primeira 

sequência discursiva, denominada Etiquetas (SdE), explorando de maneira específica os trajetos de 

leitura que perpassam a interpretação dessa sequência. Já no capítulo 2, deteremo-nos na segunda 

sequência discursiva de nosso corpus, Caleidoscópio (SdC), e, a partir dessa análise, abriremos uma 

discussão sobre o funcionamento do slogan que a caracteriza.  

Na segunda parte desta dissertação, delimitada pelo que interpretamos como um forte 

deslocamento nas formas de significar (com relação à primeira), haverá, no capítulo 3, a análise da 

Sequência discursiva Buena Onda (SdBO), de 2007, e de uma campanha da própria Brahma 

posterior a essa data; e no capítulo 4 a análise de peças publicitárias de outras marcas argentinas de 

cerveja, concorrentes de Brahma no espaço de enunciação que focalizaremos. Mais 

especificamente, no terceiro, debruçar-nos-emos sobre três dos cinco textos que compõem a 

campanha Buena Onda. Ao estudá-los, exploraremos a relação entre os textos analisados e uma 

possível remissão à “origem” da marca Brahma mediante a subordinação dos sentidos que serão 

detectados a imagens que o argentino antecipa sobre o brasileiro. Inclusive, focalizaremos 

especialmente o funcionamento do slogan, em relação à campanha trabalhada no terceiro capítulo. 

Ao final desse capítulo, com objetivo de confirmar as relações tecidas durante a interpretação da 

SdBO, analisaremos outra campanha da mesma marca, veiculada em 2009, buscando identificar a 

continuidade da direção no dizer instalada pela referida SdBO. 

No capítulo 4, a partir da deixa que a análise desta última nos colocará, pinçaremos produções 

publicitárias de outras marcas de cerveja na Argentina e veremos que as da Brahma funcionarão 

como parte de suas condições de produção, em alguns casos, de forma mais explícita e, em outros, 
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mediante a instalação de sentidos que podem ser colocados em relação com os das publicidades da 

cerveja “brasileira”.  

É justamente pelo contraste que exploraremos entre as duas partes que constituem este 

trabalho que se instaurará uma de nossas hipóteses, a qual será oportunamente trabalhada.  

À guisa de conclusão, terminaremos nosso trabalho com as Considerações Finais. Após as 

Referências Bibliográficas, nos anexos apresentaremos nosso corpus do seguinte modo: Anexo A: 

corpus central – com as SdE, SdC e SdBO; Anexo B, a entrevista respondida pela responsável pela 

marca Brahma na Argentina; e Anexo C, o corpus de apoio, com publicidades de outras cervejarias 

argentinas, além de publicidades de Brahma Argentina pós-2007. 
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PARTE I 
DO MOVIMENTO FUNDACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Esta parte é dedicada à análise das duas primeiras sequências discursivas que 

compõem nosso corpus. No capítulo 1, procuramos observar como se dá o processo de 

inserção de um objeto na memória e, para tanto, focalizaremos o gesto que 

denominaremos como “fundacional”. Já no capítulo 2, detectaremos como a série de 

sentidos instaurada mediante o referido gesto, de alguma forma, permanece e de que 

modo este continua vinculando o novo produto, como objeto, à rede de sentidos da 

memória. Ademais, abordaremos a questão do papel do slogan que aparece nessa 

sequência discursiva, colocando a determinação que nele opera em confronto com 

diferentes enunciados com os quais se relaciona. 

Parece-nos produtivo agrupar essas duas sequências num mesmo espaço – nesta 

parte I – porque, apesar das diferenças que as afastam, há mais aspectos que as 

aproximam: os gestos de interpretação detectados nos fazem acreditar que há mecanismos 

que estão sendo (re)trabalhados e submetidos a um investimento discursivo que tenta 

inscrever esse objeto na memória.  
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CAPÍTULO 1 
O ACRÓSTICO BRAHMA  

 

Este primeiro capítulo, como já adiantamos na Introdução desta dissertação, tem como 

principal objetivo analisar a sequência discursiva de Brahma na Argentina no período de 

2004/2005, denominada “Etiquetas” e, para realizar tal abordagem, deveremos mobilizar o 

dispositivo teórico pertinente; começamos por antecipar que este capítulo se estrutura sob dois 

escopos. 

No primeiro, estabeleceremos algumas considerações sobre as noções teóricas que 

mobilizaremos para poder realizar nossa reflexão e nossa análise, sem que isso implique que não 

apresentemos outros conceitos na hora de realizar a análise. No segundo, o objetivo é analisar a 

série de peças que configura o primeiro recorte de nosso corpus: a SdE. O cerne desse estudo é 

estabelecer relações entre as textualidades que compõem essas sequências discursivas, detectar 

quais são as formações imaginárias sobre as quais repousam essas textualidades, perceber como se 

dá o que chamaremos de “gesto fundacional” de sentidos da memória envolvendo esse enunciador 

(Brahma) e interpretar quais são os gestos de leitura suscitados nessa sequência discursiva. 

 

1. Recorte do dispositivo teórico 

 
 
Para alcançar os objetivos que determinamos, mobilizaremos o conceito de formações 

imaginárias – tomando os mecanismos de antecipação, as relações de força e as de sentido – e de 

memória discursiva. 
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1.1. Formações imaginárias 

 
 
Começamos este tópico considerando a força que o imaginário tem na constituição do dizer. 

Conforme Orlandi (2005, p. 40), ele “faz necessariamente parte do funcionamento da linguagem”, e 

sua eficácia “não ‘brota’ do nada: assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na 

história e são regidas, em uma sociedade como a nossa, por relações de poder”18. 

Para nós, é oportuno recuperar essa reflexão devido à importante força que o imaginário 

ocupa nas condições de produção de uma publicidade. Fábio Hansen (2009b, p. 2), ao analisar o que 

dentro dessa prática se conhece como “processo criativo”, distingue-o em dois momentos: o 

briefing e o brainstorm. Segundo o estudioso19, o primeiro reúne informações preliminares com 

todas as instruções que o anunciante fornece à agência para orientar seu trabalho; inclui estudos, 

projeções e coleta de informações a respeito do produto, do mercado, do consumidor, da empresa e 

dos objetivos do anunciante. Já o brainstorm, segundo o próprio Hansen20, é uma sessão destinada à 

troca e à criação de projetos, para debater e pesquisar alguma ideia nova. É desses dois movimentos 

que surge então uma campanha publicitária.  

Consideramos que ambos são passíveis de serem pensados como parte das condições de 

produção da publicidade. As considerações, a partir dessa perspectiva discursiva, dirão que esses 

dois movimentos abrem espaço para a produção de uma série de antecipações imaginárias: “o lugar 

que A [destinador]” atribui a si e ao que atribui a “e B [destinatário]”, a imagem que se faz “de seu 

próprio lugar e do lugar do outro”; além das antecipações do ponto vista que esse destinador tem 

sobre o referente – em nosso caso, nada mais e nada menos, que o produto a ser vendido –, as 

projeções que antecipa que seu destinatário tem sobre tal objeto e das várias outras que se abrem a 

partir desse espaço de produção de um objeto de consumo (cf. PÊCHEUX, 1990, p. 82). 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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Pensando, então, em como se dá discursivamente o processo de criação de uma publicidade, 

podemos observar que seu produto exige um alto grau do que Orlandi designa como “eficácia do 

imaginário”21 (cf. 2005, p.42); e, nesse sentido, consideramos pertinente recuperar uma outra 

afirmação que a autora realiza ao colocar em relação o funcionamento discursivo da argumentação 

com as “antecipações imaginárias”: 

Todo sujeito (orador) experimenta o lugar do ouvinte a partir de seu próprio lugar 
de orador, constituído pelo jogo das formações imaginárias (a imagem que faz de 
x, de si mesmo, do outro). Cada um "sabe" prever onde seu ouvinte o espera. Esta 
antecipação do que o outro vai pensar é constitutiva de todo discurso. Há, pois, 
antecipação das representações do receptor "sobre a qual se funda a estratégia do 
discurso" (M. Pêcheux, 196922). Sobre esta estratégia, sobre o mecanismo da 
antecipação repousa o funcionamento discursivo da argumentação. Argumentar é 
prever, tomado pelo jogo de imagens. Que se trate de transformar o ouvinte ou de 
identificar-se a ele, a antecipação joga a partir das diferentes instâncias dos 
processos discursivos (ORLANDI, 1998, p. 75-6). 

 

Aproveitando essas observações, consideramos que a textualidade de uma publicidade é 

resultado que decorre de um processo de argumentação realizado nos bastidores da produção: 

evidentemente, nesses dois momentos apontados por Hansen23, o briefieng e o brainstorn. 

De acordo com Pêcheux, todo processo discursivo supõe a existência das formações 

imaginárias, que tem a ver com as antecipações (ou projeções) de que falamos acima, que Pêcheux 

designa como “mecanismos de antecipação”24, que junto das relações de força e de sentido 

constituem as condições de produção. As imagens, que resultam de projeções, "permitem passar das 

situações empíricas – os lugares do sujeito – para as posições dos sujeitos no discurso." 

(ORLANDI, 1998, p. 75). 

E, se assim ocorre, “existem nos mecanismos de qualquer formação social regras de projeção, 

que estabelecem relações entre as situações e as posições.” (PÊCHEUX, 1990, p. 82).  

                                                 
21 Realizamos essa afirmação reconhecendo que o sujeito da linguagem na AD não é centrado nem consciente, ao 
contrário, é afetado pelo real da língua e também pelo real da história. 
22 Onde diz 1969 deve-se ler a seguinte nota cf. PÊCHEUX, 1990. 
23 Ibidem. 
24 Cf. PÊCHEUX, 1990. 
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Com relação ao mecanismo de antecipação, como já adiantamos ao observar os processos 

próprios da área de comunicação (briefing e brainstorm), o enunciador projeta uma imagem de seu 

enunciatário que é possível detectar quando analisamos a materialidade discursiva. Para Pêcheux25: 

[...] a antecipação de B por A depende da “distância” que A supõe entre A e B: 
encontram-se assim formalmente diferenciados os discursos em que se trata para o 
orador de transformar o ouvinte (tentativa de persuasão, por exemplo) e aqueles 
em que o orador e seu ouvinte se identificam (fenômeno de cumplicidade cultural, 
“piscar de olhos” manifestando acordo, etc.). 
 

Trazemos esta citação a nosso trabalho porque abordaremos a análise de publicidades de um 

produto, o que supõe relações de força muito específicas; mais ainda se pensarmos que, em nosso 

caso, se trata de colocar um produto “em relações de sentido” (devido à eficácia do imaginário de 

que falamos acima) que deem conta de que ele se insira numa outra rede de significação. E este fato 

parece entrar em relação direta com a questão da “cumplicidade cultural” a que se refere Pêcheux 

no fragmento que acabamos de citar. 

No caso específico da publicidade, é possível dizer que as condições de produção estão 

marcadas pelos lugares ocupados pela empresa, que produz um determinado produto; pela agência 

que cria a campanha publicitária desse produto; pela projeção que este alcança após ser anunciado; 

pelos objetivos antecipados pelo anunciante; pelas relações de sentido que se estabelecem com os 

dizeres dos concorrentes no mercado e pelo veículo de comunicação em que a peça publicitária 

circula. 

Em nosso caso específico, como se trata de uma cerveja de “origem” brasileira, que está 

sendo colocada em um mercado argentino, o conceito de relações de sentido virá a ser muito 

relevante, pois ele se relaciona diretamente com o “interdiscurso”, uma das formas de 

materialização da memória discursiva no discurso26. 

 

                                                 
25 Ibid., p. 85. 
26 Cf. INDURSKY, F. “História e memória na cena do discurso” (informação verbal). Comunicação apresentada no IV 
SEAD: Seminário de Estudos em Análise do Discurso: 1969-2009: Memória e história na/da Análise do Discurso. Porto 
Alegre: UFRGS. 10 a 13 de novembro de 2009. 
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1.2. Memória discursiva 

 
 
Orlandi (1998, p. 21-7) afirma que “as palavras não têm um sentido nelas mesmas porque 

derivam seus sentidos conforme a memória discursiva em que se inscrevem”. E, portanto, o sentido 

não está na essência das palavras, mas na discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a 

ideologia produz seus efeitos, materializando-se nele. Dessa forma, a autora infere que no 

funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela 

história27, temos um complexo processo de constituição do sujeito e de produção de sentidos. Em 

outras palavras, os efeitos de sentido entre locutores se dão porque os sujeitos constituem-se no 

discurso, e essa constituição se dá justamente por meio de uma memória discursiva28. 

A noção de memória discursiva seria aquilo que Pêcheux (2007, p. 52) considera, ao falar da 

leitura de um texto, que “vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita”. 

Ainda segundo o autor, a “questão é saber onde residem esses famosos implícitos, que estão 

‘ausentes por sua presença’ na leitura da sequência” 29. Haveria, sob a repetição, a formação de um 

“efeito de série pelo qual uma ‘regularização’ (termo introduzido por P. Achard) se iniciaria, e seria 

nessa própria regularização que residiriam os implícitos, sob a forma de remissões, de retomadas e 

de efeitos de paráfrase (que podem a meu ver conduzir à questão da construção dos estereótipos).”30 

De acordo com o próprio Achard, a regularização funcionará como um dispositivo de recolhimento 

de implícitos, “sob a forma de remissões, de retomadas e de efeitos de paráfrase.” (ACHARD, 

2007, p. 13). Desse modo, podemos inferir que a produção do implícito, visto que ocorre por efeito 

                                                 
27 Cf. Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Pêcheux se refere a Achard (1999). 
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de uma repetição, se dá por meio de uma série que permitiu sua regularização. E essa regularização 

se apoia necessariamente sobre “o reconhecimento do que é repetido.31 

O conceito de memória discursiva e de regularização de sentidos, vinculado a seu 

funcionamento, será crucial para abordar nesta dissertação o que acreditamos ser a inserção de uma 

marca de cerveja, pensada como objeto discursivo, na memória. Devemos lembrar, como já 

dissemos na Introdução, que a Brahma fabrica seu produto na Argentina desde 1994, e que o fato de 

que uma nova agência, em 2002, passasse a se ocupar de criar sua publicidade, deixará marcas na 

materialidade discursiva desta – fato que nos levará a falar de “gesto fundacional” e retomar 

precisamente o conceito de regularização.  

Desse modo, a primeira sequência produzida – sobre a qual nos debruçaremos neste capítulo 

– dez anos após a instalação física de Brahma no mercado de cerveja argentino – trará marcas de 

um esforço de inserção de um objeto na memória, e isso implica retomar determinadas séries de 

sentidos. 

 

2. Sequência Discursiva Etiquetas (SdE) 

 
 
Este tópico abre o segundo objetivo deste capítulo, no qual, começaremos a abordar a 

sequência discursiva que corresponde à primeira campanha criada pela agência publicitária 

CraveroLanis; apesar de o contrato entre Brahma e essa agência iniciar-se em 2002, só em 

2004/2005 é que surge a primeira campanha publicitária de Brahma realizada por essa agência. A 

partir de então, esta se tornou responsável pelos dizeres comerciais dessa marca32. 

Os textos que apresentaremos a seguir foram veiculados em outdoors em meados de 2004 nas 

ruas de cidades argentinas circulando até o fim de 2005. Dos dezessete anúncios que compuseram a 

                                                 
31 Ibid, p. 16. 
32 Antes desta, a agência foi outra; e cabe dizer que as campanhas anteriores as que aqui analisaremos não ficaram 
sequer registradas nos arquivos da empresa, como soubemos a partir da entrevista realizada à Vieiro. A responsável pela 
marca Brahma na Argentina assume que a própria empresa não tem registro dessas produções. Esse apagamento é 
simbólico e deve ser considerado durante a leitura deste capítulo. 
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campanha, em nossa análise, destacaremos três, pois esse foi o número de enunciados verbais 

produzidos: alternou, de fato, nos textos apenas o objeto de fundo relacionado à marca dessa 

cerveja: ora é parte de uma garrafa, com a etiqueta da marca – e por essa característica a sequência 

em questão foi nomeada como Etiquetas –; ora, parte das ‘latinhas’, também com destaque à marca; 

ora parte de um copo, que traz o nome Brahma estampado; ora um porta-copo também com a marca 

da cerveja. 

 

2.1. Uma primeira aproximação 

 
 

SdE133 

 

 SdE2 

 

 

 SdE3 

 

 

 

Podemos dizer que, nessa sequência discursiva, grosso modo, há uma harmonia no que toca as 

materialidades não verbal e a verbal. Nos três textos, a imagem posta é a de uma garrafa que não 

aparece reproduzida integralmente – há um corte que foca o rótulo do produto, destacando a marca 

Brahma, o ano de sua fundação no Brasil, Desde 1888, e sua designação: Chopp.  

                                                 
33 Publicidades retiradas de <www.brahma.com.ar> . Acesso em: 20 nov. 2005. 
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Esse recorte está centralizado no texto publicitário e ocupa uma parte considerável do espaço 

diagramado. Na garrafa, podemos identificar algumas gotículas de gelo; de fato, um elemento que 

antecipa as sensações que o leitor pode sentir ao tocar ou ao experimentar um copo gelado de 

cerveja. Essa relação se filiará a sentidos marcantes desta sequência, como veremos adiante: passar 

ao interlocutor a capacidade de refrescar que esse produto possui. 

É importante aqui dizer que a alusão ao álcool se dá nessa sequência parte pela materialidade 

verbal e parte pela não verbal. Um sujeito que não conhece a marca enunciada, por exemplo, saberá 

que o texto veiculado trata de uma publicidade de bebida alcoólica pela relação que se estabelece 

com o determinante Chopp, impressa na etiqueta da garrafa, e por um caneco cheio desse produto, 

logo acima do nome Brahma. 

Observando também as tonalidades que aparecem nesta sequência, podemos dizer que o 

fundo que compõe esses textos, bem como parte do rótulo, é predominantemente vermelho. Além 

dessa cor, há a presença do amarelo, em parte da garrafa e em alguns fragmentos do rótulo e, por 

fim, há também a cor branca, compondo a materialidade verbal contida na cena. Sabemos que a 

escolha das cores é significativa na área da comunicação34; segundo Farina – teórico desta área – 

elas constituem “estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influindo no indivíduo para 

gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou agir” (2000, p. 96)35. Desse modo, a 

escolha de determinadas cores na produção da publicidade é determinada pelas antecipações feitas 

sobre as sensações que se quer despertar. 

                                                 
34 Por um lado, sabemos que a escolha das cores faz parte das condições de produção de qualquer campanha 
publicitária; contudo, por outro, não é nosso objetivo aqui discutir a questão dos valores que a área comercial determina 
ao escolher cada cor num anúncio. Desse modo, fazemos uma breve incursão sobre esse tema a fim de determinar quais 
cores foram escolhidas para a produção desta campanha, pois acreditamos que estas foram pensadas dentro de um 
processo de antecipação (recuperando as estratégias do briefing e do brainstorm, que fazem parte das condições de 
produção de qualquer publicidade, como vimos no início deste capítulo). 
35 Essa apologia dos significados das cores na área da comunicação pode ser corroborada em vasta produção acadêmica 
da área. Achamos pertinente aludir aqui à reportagem veiculada no jornal Clarín, de 6 de março de 2011, em que se fala 
da “guerra das cores” nas campanhas publicitárias – no caso, políticas – deste país. Na matéria, há uma breve relação 
dos valores que o uso de determinadas cores atribui a cada candidato ao governo argentino. Para ler a reportagem, 
acessar: <www.clarin.com/politica/elecciones/Estallo-guerra-colores-marketing-campana_0_439156151.html>. Acesso: 
13 mar. 2011. 
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Assim, podemos inferir que a escolha dessas cores nas sequências que aqui estudamos não foi 

feita ao acaso. As cores vermelha, amarela e branca recuperam as da marca Brahma36, o que pode 

ser visto como um movimento para reforçar uma identidade visual. De fato, pela repetição ou 

reiteração desse elemento da materialidade não verbal, o interlocutor37 vincula as cores dessa marca 

e pode identificar o produto com mais facilidade. 

Considerando, agora, a perspectiva fotográfica empregada nessa sequência, observamos que o 

foco de luz está sobre a marca de cerveja: Brahma. Neste sentido, é pertinente recuperar o conceito 

de determinação dado pelo não verbal, tal como foi formulado por Pêcheux ao tratar do 

funcionamento do nome próprio no interior do discurso (cf. PÊCHEUX, 2009, p. 89-90). O autor, 

com base no trabalho de Frege38, enfatiza que não pode ser aplicada nenhuma determinação sob o 

nome próprio configurado no discurso, pois, este se caracteriza por uma operação de determinação 

“levada ao extremo”. Na sequência que estudamos neste capítulo, podemos pensar que é o nome 

“Brahma” o que é focalizado, pois, traz ao discurso valor e significação: sua constituição, seu 

espaço de “origem” – tudo isso vem ao passo que se determina essa marca. É o peso ou a força 

desse determinante o que se explora para, a partir da letra (de cada uma das letras desse nome que 

funciona quase como “sigla”), revelar os sentidos que dele derivam. 

Aliás, a partir dessa observação, é relevante pensar que será, por meio desse nome próprio, 

ponto alto ou prenhe de determinação, que o cerne dos enunciados formulados se configura: é pela 

marca Brahma que se constrói o jogo interpretativo que protagoniza as diferentes peças da SdE. 

Este consiste em um acróstico: cada uma das letras que constituem o nome da marca é a que inicia 

cada uma das palavras que integram um enunciado.  

                                                 
36 Inclusive, vale lembrar que em 2010, em uma estratégia de marketing, a Brahma, no Brasil, altera as cores de sua lata 
e a torna em grande parte vermelha, junto ao amarelo e ao branco que constituem ou representam a marca. Para mais 
informações: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/brahma-confirma-lata-vermelha-divulga-imagem-580998>. 
Último acesso em 13 mar. 2011 
37 Vale considerar aqui que, quando nos referimos ao interlocutor das sequências que são analisadas nesta dissertação, 
estamos pensando no “sujeito” da perspectiva da AD: não é o indivíduo no mundo, como o sujeito empírico, mas o 
sujeito do discurso, que carrega consigo marcas do social, do ideológico, do histórico e tem a ilusão de ser fonte do 
sentido. (cf. entre outros FUCHS & PÊCHEUX, 1990). 
38 Ecrits logiques et philosophiques (1879-1925). Paris: Editions du Seuil, 1971. P. 115-6. 
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Também vale destacar que a posição dessas palavras, que surgem do acróstico, compõem, na 

diagramação, um movimento, pois, desenham uma espécie de onda. Recuperemos a SdE1 para 

exemplificar o que aqui tentamos dizer: 

 

 

 

É significativo considerar, por fim, o fragmento Desde 1888, que aparece no rótulo dessa 

marca. Por meio da impressão do ano de início da produção dessa cerveja no Brasil – 1888, no 

rótulo da garrafa –, é possível detectarmos um “efeito de silêncio” sobre o qual falaremos no item 

final do capítulo 2 desta primeira parte. Essa especificação remete a um fato relacionado à produção 

dessa cerveja no Brasil, determinando a data de origem dessa marca. Contudo, é preciso observar 

que, no caso desta sequência, trata-se de uma origem deslocada, pois a tradição expressada nesse 

rótulo não faz parte da história de Brahma na Argentina. Essa especificação causa uma ruptura, traz 

à tona uma origem que, como veremos mais adiante, não está sendo trabalhada ou explorada 

expressamente nesta sequência. 

A partir das observações realizadas – e explorando o primeiro dos estranhamentos que 

descrevemos em nossa Introdução –, podemos finalizar esta primeira aproximação à SdE dizendo 

que esta é permeada por um discurso de sugestão despojado de imperativos, composto por uma 

asserção que poderá convencer o interlocutor a ocupar o lugar de consumidor. 

A análise de cada um dos enunciados desta SdE nos permitirá tirar ainda mais conclusões. 
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2.2. SDE1: Enunciado definidor 

 
 

 

 

Iniciamos esta análise considerando a construção que se dá em torno da marca Brahma e que 

aparece na constituição das sequências que aqui serão analisadas; o jogo já referido, retoma 

recursos que podem ser relacionados tanto com o acróstico – prática muito utilizada na literatura e, 

de forma mais específica, na poesia – como com as práticas de alfabetização, em que, para ilustrar o 

processo de aprendizagem, se exemplifica uma determinada letra recuperando palavras que a 

tenham como inicial: A de “amor”, B de “bola”, etc. 

Ao mesmo tempo, nesta sequência sobre a qual nos debruçamos, e por esse jogo, as palavras 

que surgem a partir de Brahma passam – ao constituir um texto maior – a estabelecer relações de 

sentido com o discurso pedagógico, pois, por outro viés, o enunciado, que daí resulta, ressoa, por 

sua forma material, como definidor (NUNES, 2003). Toma-se um objeto, no caso, a cerveja, e se 

enuncia (e aqui se anuncia) sua função: a de refrescar a humanos muy acalorados. 

Para apreender a carga e o grau de determinação que atribuímos a essa produção, é necessário 

pensar na estrutura desse enunciado definidor39, que, por trazer o tom que evoca a materialidade 

textual da enciclopédia ou do dicionário, produz o efeito de apresentar uma ideia como dada e, 

também, como verdade universal. Em nosso caso, esse enunciado está estruturado por uma 

                                                 
39 NUNES, ibid. 
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articulação semântica que liga o sintagma muy acalorados ao produto oferecido dando sustento a 

enunciados dedutivos do tipo: si estás con calor, bebe Brahma para refrescarte. 

Logo no primeiro termo ‘pinçado’, após a repetição do nome dessa marca – que funciona 

como base para a construção de um acróstico e, portanto, do referido enunciado –, temos o verbo 

refrescar que aparece na segunda posição, designando ou indicando a função deste produto. Em um 

tempo verbal, presente do indicativo, que reafirma esta predicação como geral e permanente com 

relação ao objeto. 

Ao efeito desse enunciado definidor somaríamos o funcionamento do nome Brahma como 

uma sigla em relação ao enunciado total40. Desse modo, está sendo explorado nesse jogo o alto grau 

de determinação que tem um nome próprio (cf. PÊCHEUX, 2009), que funcionaria como sigla do 

enunciado que define a marca: Brahma refresca a humanos muy acalorados41.  

Pelas ilações que acabamos de tecer, fica reforçado o sentido desse enunciado definidor e 

dessa função que aparece como essencial e permanente com relação ao objeto; e esses dois 

aspectos, o estabelecimento de uma definição e do nome Brahma como sigla, de nossa perspectiva, 

trabalham a inscrição dessa marca na memória discursiva. 

Ao vincular o funcionamento desse enunciado definidor a um nome que se caracterizaria 

como sigla (e ao fato desta definir a marca, inclusive por uma repetição) e entendendo esse 

funcionamento em relação com as condições de produção desta sequência – com a inserção de 

Brahma há cerca de 10 anos na Argentina e a estratégia de marketing que envolve a mudança de 

uma agência publicitária – podemos interpretar que nesta peça publicitária encontramos indícios de 

uma necessidade de fortificar a marca nesse “espaço de enunciação” (GUIMARÃES, 2007). 

                                                 
40 Consideremos que uma sigla é uma “redução literal baseada nas letras iniciais de cada um ou de alguns dos 
componentes do intitulativo a que se referirem.” (cf. Houaiss digital, 2003). O sentido de Brahma como sigla é válido 
também para as próximas duas sequências que serão analisadas neste capítulo. 
41 A primeira letra dessa “sigla” remete, segundo o acróstico, ao nome da própria marca; e a segunda, ao significante 
“refresca”, importante para a constituição dos sentidos da mesma – tão importante que, por efeito do próprio 
funcionamento de uma “sigla”, passará a integrar constitutivamente esse nome próprio, como veremos na SdC, quando 
analisada no segundo capítulo desta dissertação. 
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Pensamos como indícios fundamentalmente a exploração do grau de determinação do nome 

próprio (inclusive como sigla) e o enunciado que define a função dessa cerveja. Nesse sentido, 

temos aqui um dizer que “se exibe” como definidor e que parece, por este fato, apresentar a função 

desse objeto como se fosse a primeira vez. A despeito de possivelmente existirem mais (e outros) 

dizeres sobre Brahma42, o enunciado formulado nesta sequência parece instaurar uma série de 

sentidos a partir de uma estaca zero (cf. PÊCHEUX; ACHARD, 2007). Com base nas formulações 

de Celada (1993, p. 89), vamos considerar que há aqui um “gesto fundacional” pensando esses 

indícios (essas duas operações dentro de um processo de determinação) como “ares de fundação”43. 

Podemos ressaltar que há também um efeito lúdico no enunciado analisado: temos primeiro 

um fragmento em um tom e sintaxe de definição44 – que é quebrado por um pequeno corte rítmico, 

que ocorre entre o nome (mais geral e, portanto, de alguma forma indeterminado) humanos e o 

advérbio muy. Até humanos, o interlocutor lê uma sequência que define uma função, como se esta 

fosse uma possível acepção de Brahma45. Ao passar de humanos a muy acaloradoş nesse 

movimento de qualificação e ao mesmo tempo restrição, há uma quebra no tom enunciado, afetando 

o tom “sério”, trazendo à leitura leveza e descontração46. 

Outro aspecto importante a ser observado é que pela generalização que implica essa inserção 

de humanos, seguido de uma sequência qualificadora, abre-se o sentido de que Brahma pode 

refrescar homens ou mulheres, de qualquer idade inclusive. De modo análogo, a qualificação muy 

                                                 
42 Pensando no histórico dessa marca na Argentina e na presença de uma agência anterior, podemos afirmar que de certo 
modo havia alguma memória já estabelecida sobre Brahma nesse espaço de enunciação; no entanto, por este enunciado 
especificamente, pelo modo como trabalha com a marca e pela definição que faz da mesma – falando de sua função e 
uma função que seria essencial – teríamos aqui uma instauração do dizer. 
43 Nesse trabalho, Celada (1993) remete suas considerações ao texto de Decándido, Rinesi e outros: “Dos mitos 
fundacionales. (Una reflexión sobre la cuestión militar.)” publicado em: Los cuadernos de la comuna, 2, 1987. Celada 
(ibid., p. 90) afirma que os “ares de fundação” tem a ver com o fato de o próprio discurso se apontar como fundador. 
Contudo como a própria autora observa esse investimento não garante efeitos de fundação. 
44 É pertinente aqui recuperar novamente a metáfora apresentada por Gadet e Pêcheux (2004), “língua de vento”, que 
expressa o funcionamento da linguagem publicitária no capitalismo contemporâneo; nesta, o caráter impositivo desse 
discurso é evidenciado por meio dessa linguagem que se mascara como leve, fugaz, mas que marca como ferro. 
45 Parece que estamos diante da entrada de verbete, no caso Brahma, sendo que, em seguida, surge um verbo definidor 
seguido de seu complemento, refresca a humanos. 
46 Vale acrescentar que, de certa forma, essa desconstrução de um tom pelo outro estabelece uma relação de sentido 
entre o enunciado aqui estudado e o consumo dessa bebida: devido a seu teor alcoólico, esta desestrutura qualquer 
comportamento formal. 
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acalorados não só define humanos como também exclui desse discurso quem não se encaixa nessa 

condição. 

Podemos por fim considerar que os sentidos desta sequência poderiam ter sido alcançados de 

outras formas, algumas mais diretas e simples, como por uma imagem: a representação de pessoas 

que, tomadas pelo calor, se refrescam bebendo a cerveja. Contudo, nessa SdE1, a evocação do 

discurso de sedução ao consumo se dá pela escrita, pelos vínculos de filiação com relação a 

domínios ou práticas da escrita. 

 

2.3. SDE2: Enunciado inclusivo 

 
 

 

 

Enquanto o enunciado anterior traz em sua estrutura a formulação de uma definição, o que 

passamos a estudar nos revela uma sequência na qual são acrescentados novos sentidos ao que já 

parece pressupondo efeitos de sentido instalados por aquela definição. No caso do enunciado, 

Brahma refrescante anima hasta mil amigos, percebemos que sua estrutura, submete-nos a um corte 

durante sua leitura. Em seguida ao nome Brahma, a presença do adjetivo refrescante nos obriga a 

uma leitura entre pausas para dar depois continuidade à predicação sobre esse nome. 

O fragmento refrescante se apresenta aqui como um efeito encaixe de uma relativa 

explicativa, materializada num adjetivo, e funciona como um pré-construído. Pêcheux, ao 
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considerar o funcionamento da relativa47 dita explicativa com base nas reflexões de Henry, que 

definia o funcionamento das restritivas e das explicativas (1990)48, afirma que esta intervém “como 

suporte do pensamento contido em outra proposição” (2009, p. 101). O autor conceitua essa relação 

como efeito de sustentação49 e fala de um “‘novo’ pensamento”50, que encontraria sustento 

justamente naquilo que é “independentemente pensado, em outro lugar”51. 

Esse refrescante funciona aqui, como afirma Henry, como um encaixe (1990, p. 43), e um 

sentido já sabido, já dado acerca da Brahma, sobre a qual passa a ser enunciado um novo 

pensamento. Conforme o autor, a relativa dita explicativa “anunciaria uma particularidade do que 

está em questão no enunciado, mas supõe-se que esta particularidade não intervém na identificação 

prática do que está em questão no discurso”52; poderíamos acrescentar, com base nas formulações 

de Pêcheux, já sobre o funcionamento do pré-construído. Trazendo essa consideração ao nosso 

enunciado, dizer que refrescante é independente da oração que se constrói é dizer que o sentido de 

refrescante para Brahma já está instituído, já não é questionado. 

Desse modo, somos obrigados a ler esse refrescante como uma qualidade já pressuposta de 

Brahma. Esse adjetivo (que funciona como parte de uma explicativa, isto é, de um encaixe de uma 

relativa que poderia aí estar presente), nesse caso, é o já-dito sobre Brahma. Segundo Pêcheux 

(2009), o que temos aqui é um efeito pré-construído, “que remete a uma construção anterior, 

exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é ‘construído’ pelo enunciado”53: no caso, 

anima hasta mil amigos que predica algo novo sobre Brahma. 

                                                 
47 O funcionamento das relativas teve uma importância crucial para a determinação do conceito de pré-construído na 
AD. Posteriormente, este não ficou apenas vinculado a tal funcionamento – chegando  a ser trabalhado não só como um 
“elemento de sentidos ya-dichos y presentes en su ausência en los enunciados” (cf. ZOPPI-FONTANA; CELADA, 
2009, p. 173) – mas também, segundo as autoras, “al propio proceso de constitución del sujeto del discurso vía 
interprelación ideológica” (cf. ibidem). 
48 O original francês referido por Pêcheux é de 1977. 
49 Ibidem. 
50 Cf. ibidem. 
51 Ibidem.  
52 Ibidem. 
53 Ibid., p. 89. 
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Essa designação confere à marca Brahma um traço novo mediante uma declarativa que 

funciona como uma afirmação inexorável (cf. SOUZA, 2005). Em outras palavras, pensando em 

todo o enunciado, com os dois sentidos convocados, temos duas definições: uma pela qualidade 

explicativa (que enuncia uma particularidade do objeto54), refrescante – predicada na SdE1 –, e uma 

segunda por outra função, animar hasta mil amigos, sendo que esta se constrói sobre a hipérbole 

marcada por hasta (“até”) e pelo numeral que quantifica amigos, que instaura um movimento de 

inclusão. 

Por meio desta hipérbole, constitui-se a ideia de encontro, festa ou ainda reunião com muitos 

amigos, hasta mil, que projetamos como regado pela animação proporcionada pela quantidade de 

cerveja que neste caso seria necessária. 

É importante observar como se dá a constituição dessa modalidade hiperbólica. Por uma 

exigência registrada em diversos documentos que norteiam a produção publicitária de bebida 

alcoólica em vários países55, não é possível enunciar explicitamente “Beba à vontade”, “Consuma a 

cerveja sem moderação”. A formulação que analisamos não deixa de fazer um convite a um 

consumo que é visto de modo indiscriminado; inclusive, valorizando o ato de beber. Sobre essa 

valorização, podemos também afirmar que no texto analisado o ato de beber se dá como algo 

preferível se realizado coletivamente e em clima de encontro ou festa, e a cerveja Brahma aparece 

como um elemento indispensável para que haja animação neste encontro. O álcool, neste caso, 

funciona como o combustível da alegria, da animação. E é mister atentarmos para o fato que se trata 

de uma animação positiva, que não sugere a embriaguez que o álcool pode ocasionar. A ocorrência 

                                                 
54 Estamos explorando a definição que Henry (1990) faz da relativa explicativa. 
55 Na Argentina, o órgão regulador das campanhas publicitárias é o Conarp (Consejo de Autorregulación Publicitaria). 
As normas em vigor estão disponíveis em <www.conarp.org.ar/normas.htm>. Último acesso: jan. 2011. Além dessas 
normas, é importante acrescentar a essa nota a presença do Estado interferindo no processo de produção publicitária, em 
especial, na publicidade de bebidas alcoólicas. Um exemplo destacável é a Lei N. 24.788, criada e sancionada em março 
de 1997, que pune severamente às empresas que não cumprem determinadas especificações em sua produção. O 
objetivo dessa lei, em especial, é não incentivar o consumo de álcool entre jovens e evitar o consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas. Entre suas especificações está a não apologia escancarada do uso abusivo deste produto e a 
normatização e veiculação de frases, como “Beba con moderación”, nas campanhas gráficas e televisivas de bebida 
alcoólica. Vale observar que SdE infringiria a Lei em questão, pois não veicula nenhuma frase reguladora sobre o 
consumo excessivo de cerveja. 
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de que nesta sequência apareçam amigos e anima leva este enunciado a outro plano: são esses dois 

significantes que, de certa forma, ‘driblam’ os sentidos disfóricos relacionados ao abuso do álcool 

nesta cena. 

Na estrutura que analisamos ainda é oportuno observar a presença do significante amigos, que 

colocaremos aqui em relação de sentido com o slogan da principal cervejaria argentina, a 

Quilmes56. 

 

 

 

O slogan El sabor del encuentro é considerado por Borrini (2006, p. 106) – teórico da área de 

comunicação da Universidade de Buenos Aires – um caso de sucesso, devido a sua veiculação 

desde 1930; segundo o autor, esse slogan ainda não sofreu desgastes justamente porque recupera o 

valor da reunião coletiva, explorando a ideia de que a cerveja Quilmes é o sabor de se encontrar 

com amigos, com pessoas queridas. A partir dessa observação, poderemos detectar que, de modo 

análogo, Brahma, aproveitando o caso bem-sucedido desse slogan,  recupera um sentido muito 

semelhante e estabelece com ele um diálogo, no caso, expressando enfaticamente que se trata de 

uma reunião coletiva e que pode concentrar muita gente57. 

                                                 
56 A Quilmes é há anos a cerveja mais vendida na Argentina. Além de mais vendida, é a cervejaria considerada 
“nacional”, mesmo depois de sua venda a Ambev, companhia brasileira de Bebidas das Américas. Mais informações, 
acessar: <www.emprendedoresnews.com/economia/estudio-del-mercado-de-cervezas.html>. Acesso em: 10 dez. 2010. 
Segundo a análise de Hernández (2008, p. 57), teórico argentino da área de comunicação, “Quilmes, no sólo intenta 
vender un producto y posicionarlo en la mente de los consumidores, sino también aumentar el sentido nacional en cada 
uno de estos.” E ainda acrescenta (cf. ibidem) “El slogan de Quilmes ‘El sabor del encuentro’ hace alusión a la 
identificación nacional y al compañerismo ya que sus mensajes son momentos o situaciones de la vida cotidiana que se 
presentan en lugares de encuentro que frecuentan los diferentes consumidores.” E o estudioso concluí que “Quilmes 
utiliza en su marca los colores de la bandera argentina para resaltar la imagen de ‘ser argentino’.”. 
57 Essa projeção de “reunião coletiva” e de “alegria” poderia ser colocado em relação com a antecipação que o argentino 
faz acerca da grande festa brasileira, o carnaval, e sobre o próprio brasileiro como um “ser alegre” (cf. CELADA, 2010, 
p. 132-3). 
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Esse enunciado acaba incluindo um sentido que parece valorizado, no funcionamento dessa 

sociedade, e isso dentro do jogo de forças (Pêcheux, 1990) dá a impressão de funcionar a favor de 

incluir ou ganhar o público como consumidor para Brahma.  

Essa conclusão que acabamos de estabelecer é reforçada ainda mais se colocamos este 

enunciado em relação com um slogan de ampla circulação no Brasil. Nesse sentido, em Brahma 

refrescante anima hasta mil amigos podemos observar ressonâncias do conhecido slogan da 

cervejaria Brahma que foi por seis anos veiculado no Brasil58: “Brahma refresca até pensamento.”. 

 

59 

 

A forma material desse slogan, que se propagou com sucesso de 1999 a 2005 no Brasil, 

ressoa na sequência sobre a qual trabalhamos e nos leva a pensar nas relações de sentido que se 

buscam criar entre esse objeto e os públicos-alvo de cada espaço de enunciação em questão: 

El estudio de la reformulación interdiscursiva [...] permite vislumbrar las 
representaciones de la nueva situación de enunciación y las condiciones 
sociohistóricas de producción de los textos que orientan las operaciones realizadas 
(NARVAJA DE ARNOUX, 2006, p. 97). 

 
Em ambos enunciados, há uma forma hiperbólica no que se refere ao alcance que teriam as 

funções dessa cerveja e, portanto, é possível designar  um processo de determinação marcado por 

hasta e “até”. No enunciado produzido na Argentina a modalização que produz a inclusão é 

realizada com relação a uma função atribuída a Brahma (que teria outra designação, que é a de 

                                                 
58 Dados extraídos de: 
 <http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200508051625_INV_28684738>. Acesso em: 19 nov. 
2009. 
59 Disponível em: <www.brahma.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2008. 
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refrescar), que delimita por determinação o escopo desse objeto, daquilo que este seria capaz de 

animar. Já no slogan produzido no Brasil essa determinação opera afetando a principal função desse 

objeto: refrescar. 

Antes de passar para nossa terceira sequência, cabe observar que as análises realizadas, tanto 

neste tópico como as que abordamos em SdE1, nos permitem afirmar que a chamada ao consumo se 

dá fundamentalmente pelos sentidos convocados pela escrita e pela força dos significantes que aí se 

ins/escrevem. E os sentidos da materialidade não verbal ficam a ela subordinados. 

 

2.4. SDE3: O não verbal pelo verbal 

 
 

 

 

Diferente dos enunciados analisados, neste há uma enumeração, e será essa enumeração – 

entre cujos elementos há uma relação semântica – a que evocará uma imagem que propiciará que 

seu interlocutor projete uma cena, que remete ao espaço de uma praia. 

Debruçar-nos-emos nas próximas linhas sobre o estudo da estrutura deste enunciado e, para 

tanto, começamos pinçando o fragmento Brahma refrescante, porque, pela estrutura total, esses dois 

significantes passam a subsistir como um sintagma nominal. O adjetivo refrescante, que funciona 

aqui como um atributo, diferente da sequência anterior, já não mais está sob efeito de um encaixe. 

Aqui, essa particularidade faz parte das evidências gerais, e é essa particularidade que dá sentido ao 

enunciado e une a todos os sintagmas nominais que são elencados a partir do nome Brahma. 
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A efeito de comparação, na primeira sequência, a ideia de refrescar aparece como uma 

predicação desse objeto; na SdE2, esse atributo é considerado como um encaixe e funciona como 

efeito pré-construído; e aqui, na SdE3, há a atribuição direta de algo que é sabido com relação a 

essa marca, mediante o qual o pré-construído aparece já como consolidado na sua relação com o 

nome próprio. 

Essa evidência, pela qual não se discutiria a essência refrescante de Brahma, é a que organiza 

ou, em outras palavras, a que vincula os sintagmas nominais pinçados a partir desse nome. 

O sentido de refrescar entra em direta relação com os significantes: arena, hielo e mar. Hielo 

se filia diretamente ao ato de se refrescar, pois no contexto, atrelamos esse hielo a ideia do gelado, 

de algo que, acompanhado de uma bebida, pode acabar com a sede, ocasionada pelo calor. O 

sentido do calor ganha corpo no substantivo arena, que, pela junção ao significante mar, nos remete 

à ideia de praia, de sol, etc. E o mar, por sua parte, recupera os sentidos de refrescar-se em suas 

águas; e a somatória de todos esses sentidos leva à alegria. 

Na estrutura dessa coordenação ressoa a organização formular característica da escrita 

matemática na qual a junção de determinados componentes leva a um resultado específico. A 

reunião de todos esses componentes, como em uma expressão matemática, lógica, traz esse efeito 

anímico à cena.  

É interessante notarmos aqui que, ao contrário de SdE2, Brahma refrescante não é o 

protagonista capaz de proporcionar a alegria, que naquela sequência se expressava pelo significante 

anima. Neste caso, além do objeto que aqui analisamos, buscam-se na natureza, no mar, na praia, 

outros elementos que seriam também responsáveis por essa função de alegrar. 

Há aqui uma indeterminação que parece ter sido explorada e que, justamente, tem a ver, de 

novo, com o fato de a escrita organizar os sentidos nesta sequência. Se esses sentidos estivessem 

construídos sob o funcionamento da materialidade não verbal, sob uma determinada cena 

constituída por uma imagem, não haveria essa indeterminação. A evocação dessa cena poderia ter 
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sido alcançada apenas com a representação fotográfica de uma praia onde haveria a imagem do mar, 

da areia, do céu, da cerveja gelada simbolizando uma possível fórmula para encontrar a alegria. 

Contudo, aqui, essa evocação se dá pela escrita, pela força de seus significantes, subordinando a 

produção dos efeitos de sentido desta sequência à escrita. 

Lembrando as ilações tecidas ao fim da análise das primeiras sequências, construímos esta 

última passagem considerando a observação que neste caso a chamada ao consumo se dá de forma 

análoga às demais sequências: fundamentalmente pelos sentidos convocados pela escrita e pela 

força de seus significantes. Inclusive, neste caso ficam ainda mais evidenciadas a força desse 

significante e como os sentidos relacionados à materialidade não verbal se subordinam à verbal. 

 

3. Um processo de regularização de sentidos 

 
 
Nas análises tecidas neste capítulo, vimos, no centro das cenas, a marca, o nome próprio desse 

objeto se constituir como cerne desta sequência. Desse nome próprio foram predicadas suas 

funções, dentre elas, uma que nos parece como constitutiva (refrescante), e outras como 

subordinadas a esta primeira.  

Ao recuperar os enunciados estudados, poderíamos, também, retomar a série de repetições 

que se dá na sequência analisada e que interpretamos como parte de um processo de regularização 

discursiva (cf. ACHARD, 2007; PÊCHEUX, 2007), que faz parte (no total) do gesto fundacional 

que implica não apenas a SdE1 mas a sequência “Etiquetas” como um todo. Em SdE1, temos um 

enunciado que formula uma definição (a de refrescar), evocando, como já foi dito, o tom dos 

espaços nos quais os saberes se constroem com alto grau de determinação (dicionário, 

enciclopédia). Na SdE2 há a determinação do nome Brahma vinculado ao encaixe refrescante (que 

já funciona como pré-construído), permitindo inclusive outra predicação sobre a marca: anima; já 

na SdE3, o que encontramos é justamente uma enumeração coordenada de significantes. 
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Entre SdE1 e SdE3, pela própria estrutura sintática de cada enunciado, temos um movimento 

que pende à proliferação dos sentidos; em outras palavras, a partir de SdE2 começa uma gradação, 

como se a determinação feita na primeira sequência já desse conta da relação estabelecida entre 

Brahma e “refrescar” – funcionando aí como encaixe e como pré-construído –, e de um outro 

universo de sentidos na terceira sequência, em que “refrescar” funciona, de novo, como pré-

construído para Brahma. Em suma, a alta determinação explorada na SdE1 dá conta de uma nova 

predicação no segundo enunciado e da relação com novos sentidos no terceiro, sendo que 

“refrescar” funciona nestes dois como uma particularidade indiscutível desse produto.  

É, sem dúvida, significativo neste momento observar que o trabalho com o nome desse objeto, 

nas três sequências, também se dá pela repetição da marca Brahma: além do nome que dá base para 

o acróstico e do novo enunciado que daí surge, em cada texto, a primeira palavra pinçada a partir do 

B, como vimos, é o nome da marca, Brahma. Dentro dessa ordem de repetição (cf. PAYER, 2006, 

p. 38), pode ser observada uma ênfase em ressaltar uma função que defina o objeto: por meio do 

verbo refrescar (refresca; refrescante), que aparece sempre na segunda posição dos enunciados 

formulados pelo acróstico. Se recuperamos as estruturas construídas, temos apenas o primeiro termo 

estanque e o segundo, qualificador, pouco variável: 

SdE1 ���� Brahma refresca a humanos muy acalorados 

SdE2 ���� Brahma refrescante anima hasta mil amigos 

SdE3 ���� Brahma refrescante arena hielo mar alegria  

 

Sobre os termos que seguem, e que são intercambiáveis, podemos dizer que há um deslize: há 

várias reformulações de/para Brahma; para a letra a desse nome nós temos: arena e anima. Para h, 

temos: humanos, hielo e hasta. Para m, muy, mar e mil. E, por fim, a’: acalorados, alegría e 

amigos. Todos esses significantes constroem na totalidade desta sequência os sentidos desse objeto, 

quase como marca. 
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É mister dizer que a troca desses termos – esse procedimento de deslize e de deriva, da 

textualidade – faz com que algo nos textos em tela possa ser interpretado como diferente de si (cf. 

GUIMARÃES, 1999, p.4-6). Ou seja, ao mesmo tempo em que é possível animar hasta mil amigos, 

Brahma também refresca a humanos muy acalorados. Esses pontos de deriva oferecem justamente 

lugar à interpretação: algo do mesmo está no diferente em cada formulação; “pelo processo de 

produção de sentidos necessariamente sujeito ao deslize, há sempre um possível ‘outro’, mas que 

constitui o mesmo” (ORLANDI, 1996, p. 81). Teríamos assim um cruzamento entre esses pontos de 

deriva e a série de repetições de que falamos acima dentro do que vemos como um processo de 

regularização discursivo (cf. ACHARD, 2007; PÊCHEUX, 2007).  

Vale a pena vincular essa ordem de repetição que acabamos de vasculhar e descrever com 

outra ordem de repetição, mais geral, que trata de reiterar os três enunciados aqui estudados 

mediante os dezessete anúncios produzidos. Em outras palavras, nessas condições de significação, 

com a pequena variação no fundo da peça publicitária (lata, garrafa, porta-copos e copo), esses 

enunciados se proliferaram pelo cenário urbano nas cidades argentinas. Sobre esse tipo de repetição, 

Orlandi afirma que o alcance da publicidade também funciona pela “quantidade e concentração: 

repetidamente se encontram no espaço urbano ‘mensagens’ publicitárias que cobrem todo o espaço 

visível, espaço desde então transmutado em espaço lisível” (2004, p. 125). Conforme a autora, faz 

parte das condições de produção publicitária o fato de que “os dizeres transbordam da publicidade 

(outdoor) para a rua”. 

 

4. Os gestos de leitura que são solicitados 

 
 
Podemos dizer que, a cada encontro de um outdoor de Brahma com um interlocutor, a força 

dos significantes subordina a produção dos efeitos de sentido desta sequência à escrita. “O 
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espectador concreto é convidado a vir ocupar posições de leitor abstrato a fim de poder dar sentido 

ao que ele tem sob os olhos.” (DAVALLON, 2007, p. 31). 

Na tentativa de colocar algumas questões sobre a leitura de publicidade e, mais 

especificamente, daquela cujo suporte é o outdoor, recuperamos as considerações de Birman (1996, 

p. 66-7) acerca do fato de ser possível verificar que a leitura implica em duas operações 

fundamentais que podemos denominar “reconhecimento e compreensão”. Para o citado autor, essas 

operações se realizam em direções opostas se considerarmos o lugar do sujeito na leitura, pois 

“enquanto no reconhecimento o leitor é surpreendido e desarticulado pelo impacto da leitura, na 

compreensão o leitor se reordena pela elaboração do sentido impactante”. Assim podemos dizer que 

“enquanto pelo reconhecimento o leitor é desconstruído momentaneamente pela leitura, na 

compreensão, o leitor se reconstrói nos seus sistemas de referência” 60. 

Diante dessas considerações, buscando compreender os gestos de leitura61 (de interpretação) 

que envolve a fugacidade implicada na leitura desses outdoors em toda sua irrupção – pensando nas 

operações de “reconhecimento e compreensão” que Birman tão bem apresenta –, passamos a 

questionar o tempo que esse interlocutor precisa para interpretar a materialidade verbal, fazer 

relações, recuperar suas próprias experiências para estabelecer essa leitura, aproveitando o jogo de 

sentido que se estabelece. Por tratar-se do gênero publicitário e, no caso de nosso corpus, de 

publicidades gráficas, expostas na configuração da cidade, o interlocutor desse texto passa por essa 

materialidade enquanto se movimenta pelas ruas da cidade. 

                                                 
60 Cf. ibidem. 
61 Essa publicidade sinaliza para o que Orlandi formula como “gestos de leitura” (ORLANDI, 1996, p. 83) pondo em 
funcionamento outros textos em sua relação com a memória discursiva. Segundo a autora, ao utilizarmos a expressão 
“gesto de leitura”, como é própria à análise do discurso, estamos, pois, “fazendo da leitura, e da interpretação, um ato 
simbólico dessa mesma natureza de intervenção no mundo” (ibid., p. 84). Vale lembrar que a leitura, como o discurso, é 
determinada historicamente, de maneira que o interlocutor, na posição-sujeito “leitor”, e suas interpretações devem ser 
considerados conforme sua inscrição em específicas redes de produção de sentido. Já que, como afirma Orlandi (2004, 
p. 104), ocorrem, no processo de enunciação, condições que caracterizam esse interlocutor de forma “sócio-
historicamente”. A autora acrescenta que esse leitor terá “assim, sua identidade de leitura configurada pelo seu lugar 
social e é, em relação a esse ‘seu’ lugar que se define a ‘sua’ leitura” (ibidem). 
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Vale considerar também que, com a “irrupção” e a “fugacidade” implicada pela prática 

publicitária que tem como suporte o outdoor62, os sentidos mobilizados na SdE são bastante 

determinados. De fato, na SdE1 há a definição que se filia, como já dissemos, a certas práticas de 

escrita (quase, se pensarmos nas práticas de alfabetização) produzindo o efeito de que o destinatário 

“aprenda” o que é Brahma e criando sentidos para esse produto como se fosse a primeira vez que se 

fala dele63; e há também um aspecto lúdico, mediante a introdução do fragmento muy acalorados, 

que quebra a seriedade que envolve o ritmo de uma definição, e mediante a apresentação da 

definição por meio do jogo do “acróstico”. De fato, este aspecto atravessa a sequência toda. 

O que nos interessa destacar é que todos esses sentidos são produzidos a partir, 

fundamentalmente, da interpretação – ou seja, da leitura – da materialidade verbal.64 E, inclusive, 

pode-se dizer que é passando por essa experiência de leitura que o sujeito é convidado a ocupar uma 

posição-sujeito leitor que coincida com a de consumidor. Está tentando instaurar nessa experiência 

de leitura uma posição-leitor com a qual o sujeito se identifique e consuma.  

Neste ponto, consideramos produtivo estabelecer um diálogo com a análise de Celada e 

Rodrigues (2006) sobre a produção de grafites nas ruas de São Paulo e Buenos Aires trazendo as 

considerações desse estudo. Ao analisar as produções portenhas, as autoras afirmam (id., p. 402): 

En la articulación de los graffitis porteños creemos que lo que predomina es un 
trabajo intertextual en que la irrupción de un significante, en la lectura tomada por 
la sorpresa, obliga – al hacer saltar el equívoco, fundamentalmente, por la 
exposición de los sentidos al absurdo – a um movimiento de vuelta sobre el 
fragmento discursivo inmediatamente anterior en la línea de la lectura: este juego 
de fricción sobre los pliegues de la propia lingua, este trabajo que se inscribe en el 
proprio orden de la lengua y en él permanece, en algunos casos, exhibe un goce de 
lenguaje que parece pasar por permanecer en la letra de la escritura. 

 

                                                 
62 Cf. Ibidem. 
63 É preciso recuperar o que já consideramos anteriormente sobre a história das publicidades de Brahma. Como já 
antecipamos em entrevista realizada à María Sol Vieiro, uma das informações se referia à falta de acesso a esse 
material, que inclusive a entrevistada desconhecia. A forma material da SdE que analisamos neste capítulo nos faz 
pensar que, de certo modo, ela cumpre a função de afirmar essa marca, de defini-la, escrevendo-a e inscrevendo-a no 
funcionamento da memória discursiva nesse espaço de enunciação. 
64 Inclusive é preciso acrescentar que o ato de beber em si ou de saborear a cerveja (outra forma de oralidade) aparece 
silenciado. 
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O trabalho com o equívoco se daria na própria materialidade verbal e sem apoio em 

enunciações orais, como é o caso dos graffitis paulistanos que retomam ditados populares ou muito 

recorrentes na dimensão da oralidade. Assim, as autoras passam a filiar o que com base na 

formulação de Nunes (2003) designam como “trajetos de leitura” a certas discursividades da escrita 

literária65. 

Com base nessas observações, com relação à primeira sequência de nosso corpus podemos 

inferir que é possível detectar nas materialidades aqui estudadas uma inscrição na própria ordem do 

verbal e, mais precisamente, na ordem da escrita o que permitiria observar, com relação as 

formações imaginárias que aí se inscrevem, que a antecipação que se projeta é que o gozo do 

destinatário, como leitor, passará por permanecer na materialidade da escrita. É possível inferir, 

portanto, que as textualidades aqui apresentadas requerem certos trajetos de leitura que seriam 

predominantes ou regulares nesse espaço de enunciação e isto, certamente, devido a fatores 

históricos – dentre os principais, a importância dada à educação, e a escola, na política de um 

Estado. 

                                                 
65 Ibidem. 
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CAPÍTULO 2 
NO CALEIDOSCÓPIO : A RELAÇÃO COM SENTIDOS DO 

PASSADO 
 

Conforme especificamos na Introdução desta dissertação, analisaremos neste capítulo a 

segunda sequência discursiva de Brahma, de 2006, intitulada Caleidoscópio. Pretendemos transitar 

pelos caminhos que a constituem em suas diversas textualidades, detectando quais são os gestos de 

leitura solicitados pela sequência em questão, na qual, acreditamos que haja relações que estão 

sendo trabalhadas e submetidas a significativas reformulações. 

Pela natureza desta sequência, estruturamos este capítulo sob três blocos que passamos a 

detalhar: o primeiro trará a análise da sequência em tela, abordando suas especificidades em relação 

à anterior; o segundo bloco se centrará na abordagem do slogan, que se coloca aqui de maneira 

clara como uma nova questão em relação à SdE. É mister considerar que a questão do slogan nos 

leva também a contemplar e mobilizar o conceito de reformulação parafrástica (FUCHS, 1985) – 

que colocaremos em relação com a formulação de Serrani (1993) a partir da AD – e abordar como o 

slogan desta sequência foi submetido a reformulações nas propagandas de Brahma de diversos 

países da América Latina. Por fim, no último bloco deste capítulo, e já construindo uma passagem 

para a segunda parte deste trabalho, abordaremos o que interpretamos como um efeito de silêncio, 

que para nós se coloca de maneira forte no corpus abordado na primeira parte desta dissertação. 

Resta esclarecer que, neste capítulo, os conceitos teóricos serão mobilizados no decorrer do 

desenvolvimento de cada análise.  
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1. Sequência discursiva Caleidoscópio (SdC) 

 
 
A sequência discursiva SdC foi veiculada em outdoors durante todo ano de 2006 nas ruas de 

cidades da Argentina. Essa produção foi a segunda campanha publicitária de Brahma elaborada pela 

agência argentina CraveroLanis, e é constituída por três peças que denominamos como SdC1, SdC2 

e SdC366. 

 

SdC167 

 

SdC2 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
66 Quando abordamos a SdE no primeiro capítulo, estabelecemos uma ordem para os textos que a acompanham já 
afetados por nossa análise. Aqui não será diferente: acabamos de designar as unidades de análise de SdC porque já 
estamos tomados pela interpretação que abriremos a seguir. 
67 Publicidades retiradas de <www.brahma.com.ar>. Acesso em: 20 abr. 2008. 
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SdC3 

 

 

1.1. SdC em panorâmica 

 
 
Ordenando, então, essas três textualidades, observamos que a sequência que classificamos na 

terceira posição, em relação às anteriores, apresenta uma perspectiva mais ampla, como se esta 

desse conta de mostrar uma determinada totalidade. Já as outras duas sequências se mostram como 

duas tomadas dessa terceira, que focalizam mediante perspectivas específicas essa panorâmica e 

criam para a SdC efeitos diferentes; nestas temos um arranjo com os elementos próximos à garrafa 

de Brahma, e com a própria garrafa, que permite detectar um trabalho sob o nome dessa marca de 

cerveja como será tratado mais adiante. Como veremos a seguir, podemos considerar que temos em 

SdC1 e SdC2 um maior efeito de concentração dos elementos que compõem a SdC3. 

Tratando dessa concentração, passamos a delimitar a materialidade discursiva que constitui a 

SdC como um todo. Nos três textos que analisaremos, o não verbal – uma composição com 

elementos de ordens diversas –, em relação à diagramação, ocupa mais espaço se comparamos o 

destinado aos seguintes enunciados: o slogan Refrescá tu imaginación.; o endereço do site 

“www.brahma.com.ar”; e a advertência Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 

años. Para conceber essa ‘desvantagem’, no que se refere ao espaço que cada materialidade ocupa 
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no layout de um outdoor, estabelecemos uma comparação com a SdE, analisada no primeiro 

capítulo desta primeira parte. Foi possível notar naquela sequência um equilíbrio entre o espaço que 

a materialidade verbal e não verbal ocupavam; fato que, nesta sequência, não parece funcionar da 

mesma forma. 

Em relação à materialidade não verbal, observamos a proliferação de elementos de ordem 

diversa, alguns especialmente nítidos – como a garrafa de Brahma, os balões, as flores, as auréolas, 

etc. – outros, menos delineados, como desenhos esfumaçados, ‘sombras’ que parecem caminhar, 

dançar, surfar em fumaças, que se transformam em ondas do mar. De certo modo, distinto da SdE, 

na qual a materialidade não verbal consistia em um fragmento da garrafa dessa cerveja sobre um 

fundo vermelho, aqui essa série de figuras contextualiza a sequência.  

O conjunto desses elementos, em sua totalidade, remete-nos inicialmente ao próprio nome da 

campanha, Caleidoscópio, um objeto óptico mediante o qual a imagem-alvo é refletida por espelhos 

dispostos ao longo do tubo que conforma esse objeto, de modo que, quando este é movimentado 

pela mão, formam-se diversas imagens múltiplas, em arranjos simétricos.68 Além da relação que 

estabelecemos com esse objeto,  esse conjunto também pode ser colocado em relação com a estética 

dos cartazes psicodélicos69. Estes, criados entre as décadas de 60-70, traziam – como veremos a 

seguir – a aglomeração de elementos visuais, que faziam referência a viagens realizadas por meio 

da prática de meditação e/ou de alucinógenos70.  

 

                                                 
68 Para realizar esta descrição tomamos como base a definição que consta no dicionário Houaiss digital (2003). 
69 Os cartazes eram o modo privilegiado de expressão da estética psicodélica. Cf. 
<http://pt.protopia.at/index.php/Lisergia_Visual_-_A_arte_do_poster_Psicod%C3%A9lico>. Acesso em: 5 abr. 2011. 
70 Pensamos aqui não só nos elementos que nos remetem a aspectos religiosos, mas na relação do nome próprio dessa 
marca com o Deus Brahma, do hinduísmo, como veremos adiante. De fato, se lembrarmos um dos estranhamentos dos 
quais tratamos na Introdução deste trabalho, aqui de novo temos um gesto de interpretação que se distancia das 
produções publicitárias de Brahma do Brasil: temos nesta sequência, de forma mais evidenciada, a expressão das 
emoções, do onírico, do psicodélico, do mítico etc. 
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Díaz (2005, p. 149) – estudioso do gênero rock – afirma que durante toda a metade da década 

de 60 e de 70 havia realmente uma proliferação no que toca a “los planteos religiosos, las 

propuestas estéticas, el consumo de drogas, la práctica del sexo libre, etc.”. Toda essa aglomeração 

de elementos dos cartazes psicodélicos pode ser, de fato, compreendida como algo próprio à 

geração beatniks, que, segundo Fanjul (2008, p. 27), possui uma postura antirracionalista, onde o 

“‘instinto criador’ individual não é passível de interpretação”. Aproximando a SdC ao universo de 

sentidos próprio dessa geração, podemos compreender por que há nesta sequência, na combinação 

de elementos de ordem heterogênea, objetos que não nos parecem nítidos e que não podemos 

identificar.  

Outro elemento de nossa sequência que nos remete a uma estética psicodélica é a alusão ao 

movimento hippie, pelo uso da arte flower power. Todas as flores que aparecem em cena possuem 

as características dessa arte, rememorando um momento em que se valorizava um mundo 

alternativo e o viver levemente, seguindo o lema ‘paz e amor’. Segundo o próprio Díaz71, o 

pacifismo era um dos elementos centrais nesse conceito de Flower power difundido pelos hippies, 

já que “significaba un cuestionamiento muy profundo a una sociedade que se había expandido 

mundialmente a través de la guerra”. 

Toda essa proliferação de elementos – presente na SdC – que se relacionam aos cartazes da 

estética psicodélica, incluindo a arte flower power, que acabamos de mencionar, pode ser 

interpretada como efeitos de uma “experiência psicodélica”. Para Leary (1995, p. 10), da área de 
                                                 
71 Ibid., p. 152. 
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Psicologia e membro de um programa de experiências com LSD e outras drogas ‘psicodélicas’ na 

Universidade de Harvard, a experiência psicodélica é “uma jornada pelo inconsciente”, e 

acrescenta: 

[...] as características dessa experiência são a transcendência de conceitos verbais, 
das dimensões de espaço-tempo, e do ego ou identidade. Tais experiências de 
consciência expandida podem ocorrer de diversas formas: privação sensorial, 
exercícios de ioga, meditação disciplinada, êxtases religiosos ou estéticos, ou 
espontaneamente. Ou ainda mediante a ingestão de drogas psicodélicas como LSD, 
psilocibina, mescalina, DMT, etc. 

 

Acreditamos que na SdC temos justamente a representação artística dos objetos vistos e/ou 

das experiências vividas por meio das “viagens psicodélicas” (principalmente quando nos detemos 

em SdC3, onde a vista da viagem é panorâmica). 

Uma das diversas formas para alcançar essa viagem, o que Leary coloca como “experiências 

de consciência expandida”72, é o uso de alucinógenos. Não é o caso da cerveja; contudo, 

posicionada em lugar de destaque nesse espaço da viagem, a garrafa dessa cerveja, que nos aparece 

nítida diante dos outros elementos, significa e nos faz considerar que essa possível experiência – 

que implica uma privação sensorial – pode  ser alcançada não só por efeito da introdução de 

substâncias psicodélicas no sistema nervoso, mas também pela embriaguez causada pelo álcool. 

Essa embriaguez permitiria ao sujeito interlocutor alcançar uma produção mental semelhante à de 

uma alucinação, com mudanças de percepção, efeitos de sinestesia, estados alterados de consciência 

semelhantes ao sonho, enfim, a tudo o que aqui vimos que implica a “experiência psicodélica”. 

Desse modo, essa cerveja e essa marca acabam sendo colocadas em relação com a alusão ao ato de 

beber sem moderação, entrando em tensão com o enunciado que aparece ao pé de cada peça por 

exigência legal: Beber con moderación. 73. 

                                                 
72 Ibidem. 
73 Esse enunciado, que surge nesta sequência com fonte e tipologia pequenas ao pé de cada textualidade – e que é 
recorrente em discursividades vinculadas à prática da publicidade no mundo contemporâneo, como vimos no primeiro 
capítulo, devido à Lei N. 24.788 – entra numa relação de contradição com os sentidos estabelecidos pela materialidade 
discursiva da sequência que aqui abordamos. Aliás, embora essa contradição esteja presente em toda a propaganda 
contemporânea, aqui se dá de maneira mais específica devido à alusão à viagem psicodélica que se evoca. 
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A ‘viagem’ proposta nesta sequência vincula a Brahma a uma região da memória discursiva 

habitada por determinados objetos da estética psicodélica, da geração beatnicks, e do movimento 

hippie – todos estes fortemente vinculados entre si. O efeito é o de que Brahma, que  chegava à 

Argentina nos anos 90, passa a conviver no espaço da sequência que analisamos com esses vários 

objetos das décadas de 60 e 70, até pelo fato dessa publicidade ser construída como se fosse um 

cartaz psicodélico. Além disso, a viagem aí evocada seria possível “bebendo a Brahma”, sendo que 

o enunciado Refrescá tu imaginación também abre para os sentidos, como veremos enseguida, de 

realizar uma viagem no tempo, de lembrar àquelas épocas. 

Inclusive, a remissão ao ato de beber (para realizar a viagem) é aludida de forma mais 

contundente pelo balão de pensamento cheio de cerveja que sai de uma das flores no canto direito 

de cada textualidade. Esse balão saturado, que se vincula em determinados gêneros à expressão do 

pensamento74, delimita o ‘espaço’ que ocupa esse produto e mostra a intensidade do consumo: até a 

saturação desse espaço. É justamente esse conjunto, flor e balão de pensamento, que materializa no 

registro não verbal o slogan ‘Refrescá tu imaginación’ , materialidade sobre a qual nos deteremos no 

segundo bloco deste capítulo. Uma metonímia na qual a ideia de pensamento, que na materialidade 

verbal aparece como imaginación, está saturado de cerveja75. 

 

 

A partir da leitura desse convite, Refrescá tu imaginación, podemos reinterpretar os sentidos 

do não verbal, pensando que esta exortação funcionaria também, como acabamos de antecipar, 

dando outro sentido para os diversos objetos que compõem a SdC sobretudo pelo roce que produz 

com refrescar la memoria. Assim, esses objetos não apenas fariam parte de uma viagem 

                                                 
74 Como a figura desse balão pode ficar no vai-e-vem entre representar, nas histórias em quadrinhos, o da fala e o do 
pensamento, o equívoco está em funcionamento e se vincula tanto ao balão dedicado à enunciação de alguém e a força 
que isso tem. 
75 É interessante observar que essa substituição de imaginación por pensamiento só ocorre na materialidade verbal; na 
não verbal, aparece o balão que é capaz de conter a linha do pensamento. 
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alucinógena, mas também, de uma viagem ao passado, de uma recordação ou um flashback de 

outros tempos que refrescariam, renovariam a imaginação, habitando-a com sentidos que poderiam 

estar esquecidos. Pensamos que esses vários sentidos instauram um equívoco produtivo para a 

publicidade. 

Para dar continuidade à análise desta sequência passamos agora a focalizar as textualidades de 

SdC como tomadas76 disso que definimos como uma panorâmica, analisando cada uma em sua 

especificidade. 

 

1.2. Com foco em cada tomada 

 
 
Nessa primeira sequência, esse enfoque se dá no destaque à garrafa da cerveja, como um todo: 

SdC1 

 

 

As luzes que estão por detrás da garrafa, o movimento, como uma fumaça que surge da 

pequena etiqueta Brahma, quase no gargalo da garrafa, dando a impressão de asas, e a perspectiva 

fotográfica dá a essa garrafa um singular efeito: esta em seu conteúdo (com sua marca), como uma 

divindade, é apresentada como um objeto a ser reverenciado. Nesse movimento de deificação, a 

                                                 
76 Usamos esta palavra no sentido do recurso que permite uma câmera fotográfica. 
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garrafa de Brahma ocupa um lugar de destaque, como em um altar, com flores e iluminação áurea – 

numa ascensão que nos leva a pensar que está subindo ao céu.  

Se considerarmos que toda publicidade supõe uma espécie de culto (de fetichização) para a 

mercadoria que anuncia, exibe e propaga e que esta, segundo Marx, já é um fetiche 

(ROUDINESCO; PLON, 1998), em nosso caso observamos um processo de deificação que 

exacerba e leva ao extremo esse fetiche, produzindo um alto grau de apelo ao consumo, como diria 

Tfouni (2003, p. 97). A ponto de, segundo este mesmo autor77, o desejo do consumidor ficar “numa 

espécie de princípio do Nirvana78 onde qualquer alteração nesse estado traz a insatisfação”. É 

relevante incluir aqui a formulação de Tfouni79 sobre como se dá a relação fantasiosa do sujeito 

com um produto comercializado: 

Proponho utilizar a fórmula lacaniana da fantasia ($ à a) para explicar a relação 
entre sujeito e mercadoria.  [...] O sujeito ($) se relaciona com o objeto (a), de 
maneira fetichizada, ou seja, ele atribui uma alma à mercadoria, que lhe parece 
como viva. Mercadoria só se apresenta ao sujeito em condições de ser fetichizada 
na medida em que é a forma-mercadoria, ou seja, um produto envolto em mistério. 
Isto ocorre na medida em que o sujeito perde [...] a noção de todo na cadeia de 
produção, o que faz com que o produto apareça como já-pronto, como tendo vida 
própria. (TFOUNI, 2003, p. 90-1) 

 

Por esses sentidos, em outras palavras, consumir o produto fetichizado traria ao interlocutor 

satisfação, independente de sua necessidade. 

Podemos inferir, inclusive, que a estética psicodélica, como já foi colocado anteriormente, 

entra aqui em direta relação de sentido com esse efeito místico que se estabelece em torno do nome 

de Brahma: assim, o nome próprio desse objeto discursivo remete ao primeiro deus da Trimurti, a 

trindade do hinduísmo, que é integrada pelos deuses Brahma, Vixnu e Shiva. O primeiro é 

                                                 
77 Ibidem. 
78 O que justamente temos nesta sequência é um apelo a que o interlocutor atinja ao Nirvana e que não se insatisfaça: 
nas religiões indianas, o nirvana é o “estado permanente e definitivo de beatitude, felicidade e conhecimento obtido por 
meio da prática da meditação”. (cf. LEARY, id., p. 22). 
79 Ibid. 
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considerado pelos hindus a representação da força criadora ativa no universo. Uma força 

onipresente à qual se atribuem poderes mágicos, evocada por meio de rituais e da palavra sagrada80.  

Segundo Leary (1995, p. 15), a experiência psicodélica acontecia também por meio da 

meditação, pela suspensão do pensamento como meio de alcançar o nirvana, e tudo isso, de certa 

forma, não deixa de se relacionar com a viagem provocada pelo uso de drogas alucinógenas. 

Neste momento da análise, trabalhando com o nome dessa marca, passamos a observar que 

essa remissão à divindade entraria também em relação com a terceira pessoa do singular do verbo, 

Bramar81, ressignificando o nome dessa marca. Bramar (tanto em espanhol como em português) 

pode funcionar como retumbar, como produzir um estrondo, sendo interpretado como um grito de 

ressonância no meio de tantos elementos. Inclusive, esse ‘h’ no meio da marca da cerveja pode ser 

interpretado como um acréscimo na ressonância de um bramido, representação daquilo que seria o 

próprio som do bramido. Esse sentido, acompanhando a ideia de que “Brahma” seria também uma 

divindade, pode funcionar como um louvor em torno do nome da marca. E este sentido, realçado de 

forma específica em toda a SdC, fica evidenciado principalmente em SdC1 e SdC2, onde a 

perspectiva focaliza esse nome.  

Passando ao recorte fotográfico focalizado na SdC2 nos deparamos com o destaque em torno 

da etiqueta da garrafa, destacando a marca Brahma e a sua especificação: Chopp.  

                                                 
80 Para mais informações sobre o tema, acesse: <www.pantheon.org/articles/b/brahma.html>. Acesso em: 10 mar. 2010. 
81 O significante “Brahma” entra em relação, em espanhol,  com: mugido, aulido, grito, tillido , resoplido, e, em 
especial, segundo nos parece, com estruendo, fragor. 
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SdC2 

 

Por essa perspectiva, os elementos vários que compõe SdC não aparecem tão condensados 

como na SdC1 e nem de modo mais organizado como na SdC3. Nesse sentido, a SdC2 é a que 

apresenta maior equilíbrio entre a materialidade verbal e a não verbal no que se refere ao espaço 

gráfico onde as materialidades foram diagramadas. A propósito, por essa especificidade, parece-nos 

que esta, a SdC2, é a que mais se aproxima da ideia central de SdE: um trabalho sobre a 

determinação do nome Brahma como meio, na condição de Chopp, para refrescar a imaginação de 

seu interlocutor; no caso, parece-nos que se retoma o trabalho de determinação desse nome, 

vinculado a novos sentidos. De fato, reconhecemos o movimento entre o mesmo e o diferente. 

Algumas partes constituintes de SdC1 – o jogo de luz, a posição da garrafa e alguns dos 

elementos dispostos próximo à garrafa – aparecem na SdC2 e, junto da perspectiva fotográfica 

escolhida, monumentalizam essa garrafa, repetindo nesta sequência o que também constatamos na 

peça anterior, mesmo que nesta seja num grau diferente, a fetichização desse objeto por meio de sua 

veneração. Inclusive, essa inferência pode ser corroborada se observarmos que na parte superior da 

sequência, próximo ao que seria o fim da garrafa, há uma espécie de auréola que se forma por detrás 

desta e a circunvolve, dando a esta um aspecto que relacionamos com o místico e, em específico, 
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com o divino – pois essa garrafa entraria no mundo celestial82. Opera neste texto que analisamos a 

antecipação de distintas relações que os interlocutores destas sequências possam ter com o 

misticismo, com as divindades que constituem distintas religiões, com movimentos do passado 

(estética psicodélica, geração beatnick, movimento hippie, etc.) e, inclusive, com efeitos 

alucinógenos, com embriaguez, etc. Nesse sentido, o objeto Brahma é colocado em relação com 

várias séries de sentidos de uma memória discursiva, 

Para concluir a análise da SdC, passamos à terceira peça (SdC3), que apresenta em sua 

completude a fusão de todos os elementos já detectados numa perspectiva que, como já dissemos, 

caracteriza-se como panorâmica. 

 
 
 

SdC3 

 

 

Nessa terceira SdC, observa-se um trabalho com a dimensão da profundidade (a terceira 

dimensão), isso porque, como já vimos anteriormente, esta sequência traz uma visão panorâmica 

dos elementos diversos, compostos em níveis que nos permitem identificar esse trabalho. Aqui, 

como veremos adiante, há a reprodução total da garrafa, tal como aparecia em SdC1, e a profusão 

                                                 
82 É válido considerar que os deuses hindus, mais especificamente a divindade Brahma, não possuem auréolas em sua 
reprodução. Desse modo, temos aqui elementos que respondem mais ao cristianismo, e especialmente, ao catolicismo, 
em que a imagem de um santo ganha estado de glória, de resplendor e esplendor, pela auréola e pelas luzes que o 
acompanham. 
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de elementos diversos menos compactada, o que contribui – pensando no espaço da diagramação – 

para o destaque à parte da materialidade verbal, o  slogan Refrescá tu imaginación. 

Das peças que constituem SdC, esta é a que recupera de forma mais clara a materialização do 

que seria a viagem psicodélica vista no item anterior. Essa viagem parece estar representada em seu 

movimento: próximo à garrafa de Brahma, há uma profusão e saturação de elementos, dando a ideia 

de que quanto mais esse interlocutor beber mais este viverá uma experiência próxima à psicodélica. 

Ao deslocar o olhar para esquerda, distanciando-o dessa profusão, onde nada se distingue muito 

bem, os elementos começam a se colocar de modo mais claro. Na SdC1, está a ideia que o Bramar 

– que aqui também é evocado – desata, produz, uma quantidade de elementos num turbilhão de 

pensamento, de imaginação. Esse desatar se acomoda na SdC3: podemos dizer que essa cerveja 

produz um estruendo, como um raio de exata magnitude, e dá lugar para que a força desse nome 

ganhe, pela relação com o nome da divindade e com o verbo bramar, destaque de forma mais clara. 

Por isso consideramos acima que há aqui uma acomodação dessa quantidade de elementos no que 

seria o espaço de uma imaginação. 

Passamos agora à segunda parte deste capítulo, que compreende o estudo do recurso slogan 

na presente sequência. 

 

2. O slogan 

 
 
Nos três textos que compõem a SdC reconhecemos claramente o funcionamento de um 

slogan, recurso que não estava presente na sequência anterior, e que aparece nesta campanha e 

continuará nas campanhas posteriores de Brahma. Vale salientar que o slogan na área da 

comunicação é visto como uma estratégia fundamental de marketing e ainda como “a ‘cápsula’ 

verbal mais importante depois da marca ou o nome da fábrica” (BORRINI, 2006, p. 92). Portanto, 



63 
 

 

há, nas condições de produção de uma campanha publicitária, um trabalho sobre o mesmo, e esse 

esforço aparece, de alguma forma, materializado nas publicidades que aqui analisamos. 

Tfouni (2003, p. 90) afirma que numa publicidade o slogan tenta fazer com que o interlocutor 

realize apenas uma leitura do texto, funcionando assim como um direcionador de sentidos. Para o 

autor isso é obtido “através do apagamento de outros dizeres possíveis, portanto, de outros 

sentidos”83. 

Acreditamos que a viagem psicodélica ou a viagem ao tempo passado, as quais fizemos 

referência, e todos os sentidos que se abrem a partir delas estão contemplados pelo slogan Refrescá 

tu imaginación. Este se materializa mediante um convite – pelo imperativo Refrescá – seguido de 

um sintagma nominal, cujo nome é antecedido por um possessivo e direciona o olhar e a atenção do 

leitor em relação à materialidade não verbal. Esse direcionamento interpretativo, suscitado pela 

presença do slogan, funciona – segundo Debord84 (2005, apud Tfouni, 2007, p. 107) – como um 

“imperativo midiático”. Para o autor, a sociedade em que vivemos, sobretudo nas grandes cidades, é 

regida por esses imperativos, pela “cultura do espetáculo” aliada à ordem da aparência, do 

consumo.  

Em SdC enquanto o não verbal, pela sua materialidade específica, entra numa deriva de 

sentidos, o slogan direciona a interpretação. Assim, Tfouni (2003, p. 66) afirma que o slogan 

“atende a todos os nossos desejos, em todo seu absurdo, em toda sua insolência”, tal é seu traço 

característico: “fazer as pessoas ‘ir na onda’, fazê-las agir sem que possam discernir a força que as 

impele”85.  

Passamos agora a abordar aspectos que ainda se relacionam com o funcionamento do slogan 

da SdC e que nos trarão contribuições para aprofundar nossa interpretação. 

 

 

                                                 
83 Ibidem. 
84 DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. 
85 Ibid., p. 95. 
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2.1. Na onda da regularização de certos sentidos 

 
 
Pela formulação Refrescá tu imaginación, como vimos em nossa análise, há a tentativa de 

inserir a marca Brahma na memória e vinculá-la ao funcionamento de uma série de sentidos mais 

antigos, de outra época, que habitam as décadas de 60-70, por meio da estética psicodélica. Essa 

tentativa de que Brahma faça parte de uma série de sentidos de uma memória discursiva nos 

despertou a atenção para o efeito de repetição que se constrói nesse novo slogan86. 

Em Refrescá tu imaginación estão repetidos os sentidos produzidos na sequência que foi 

produzida, de nossa perspectiva, pelo que chamamos de “gesto fundacional”, ao analisar a SdE. 

Nessa repetição, temos a retomada de um significante fundamental à SdE, que funcionou como 

predicação e como fazendo parte dos atributos intrínsecos à Brahma. Interpretamos que essa série 

de sentidos vinculados a “refrescar” (presente na SdE e na SdC, e retomada na SdC) estaria sendo 

submetida a um processo de regularização discursiva, de acordo com Achard e com Pêcheux (cf. 

2007), e nessa série de sentidos residiria o funcionamento do implícito.  O movimento de recuperar 

esse significante e restaurar, assim, o pré-construído, é válido porque para que haja inscrição na 

memória discursiva, segundo Davallon, é preciso que um “saber já registrado saia da indiferença”87. 

Para o autor, é preciso que esse saber “conserve uma força a fim de poder posteriormente fazer 

impressão.”88 

O que temos aqui, de fato, é um processo de regularização, no qual ressoa o significante 

“refresca”. Contudo esse significante não aparece predicado sobre o objeto “Brahma”, aparece 

como a ação (exortação) a ser feita pelo destinatário, por meio do modo verbal imperativo; 

trabalharemos esse aspecto no próximo item, no entanto, podemos dizer que esse deslocamento 

adquire mais força quando pensarmos nos sentidos que já detectamos aqui sobre a marca desse 

                                                 
86 Lembremos que na SdE não se faz presente a prática desse recurso tão valorizado pela área da comunicação. 
87 Cf. ibid., 2007, p. 25. 
88 Ibidem. 



65 
 

 

produto: Brahma não só refresca, como também se veicula a lembranças de uma viagem 

psicodélica, a divindade, e todos os sentidos que já elencamos. 

Esse movimento de restauração de um atributo de Brahma – que já parece funcionar como um 

pré-construído e, portanto, como um saber – é significativo, principalmente se pensarmos nas 

considerações que tecemos ao analisar a SdE e pensar no “gesto fundacional” (cf. CELADA, 1993, 

p. 89), e na ausência em SdE do funcionamento de um slogan. É como se naquela sequência fosse 

necessário – antes de criar um direcionador interpretativo como é o recurso do slogan – fundar um 

sentido determinado sobre Brahma para que, depois, já em campanhas futuras, pudesse existir um 

slogan apoiado no funcionamento de um pré-construído, que recuperasse esse saber e lhe desse o 

valor de direcionador interpretativo dos sentidos. 

Acreditamos, portanto, que o surgimento desse slogan funciona, nesta sequência discursiva, 

por meio desse processo direcionador, mas de uma forma muito específica, recuperando uma série 

de sentidos já regularizada e produzindo um investimento na materialidade não verbal que força a 

inscrever o objeto Brahma como se este habitasse a lembrança de seu interlocutor. 

 

2.2. Uma série de paráfrases 

 
 
Na materialidade do slogan na atual sequência ressoa claramente a do slogan de Brahma no 

Brasil: Brahma refresca até pensamento. Considerando que nosso foco não é comparar as 

produções realizadas em ambos países, esclarecemos que neste momento  lançamos mão deste 

recurso pela produtividade que terá em nosso estudo. 
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89 

 

Veiculado durante seis anos90 no Brasil, esse slogan representou a empresa em questão 

abrindo seus sentidos por meio da ideia de “refrescar” seu interlocutor. 

A semelhança detectada entre os enunciados aqui analisados é esperada, pois segundo Fred 

Tavares, teórico da área de comunicação, as marcas tentam sempre manter em destaque os sentidos 

que significam seu produto: no caso de Brahma, a ideia ligada à ação de refrescar proporcionada 

pela cerveja. Contudo, o estudioso também afirma que “é inegável que as marcas utilizam um 

artifício engenhoso que é, sob a forma de um signo linguístico arbitrário, manter o seu significativo 

fixo (caráter estratégico)”, também é preciso observar que tentam:  

[...] adaptar-se lugar-a-lugar, momento-a-momento, de forma personalizada e 
coletiva ao mesmo tempo (caráter tático) como um processo de desregulamentação 
simbólica por intermédio de sistemas de genealogias temporárias (TAVARES, 
2006, p. 124). 

 

De fato, o slogan encontrado nesta sequência nos levou, a partir do que propõe Tavares, a 

buscar nas produções de Brahma na América Latina slogans formulados no mesmo período que o 

de SdC procurando compreender como, pelo movimento de repetição e de deslocamento, a 

linguagem significa. Os slogans que apresentaremos a seguir foram veiculados – junto de suas 

publicidades – em seus respectivos sites91, na internet, em 2006/2007: 

 

                                                 
89 Disponível em: <www.brahma.com.br>. Acesso em: 9 abr. 2011. 
90 Dados extraídos de: <http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200508051625_INV_28684738>. 
Acesso em: 19 fev. 2010. 
91 Equador: <www.brahma.com.ec>; Paraguai, à época: <www.brahma.com.py>; Venezuela: <www.brahma.com.ve>; 
Chile: <www.brahma.cl>. Acesso em: 16 maio 2010. 
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Equador 

 

Paraguai 

 

  

Venezuela 

 

Chile 

 

 

Nessa série de slogans, pelo processo de produção de sentidos sujeito ao deslize, podemos 

dizer que há “algo do mesmo que está nesse diferente” (ORLANDI, 1996, p. 81). Observemos que 

as formações imaginárias entram em relação direta com o outro – numa tentativa de atingir os 

sentidos que instala o universo simbólico que implica o outro92 – e se materializam na produção dos 

diversos slogans, que diferem por causa das condições de produção, tentando manter na estrutura 

algo do mesmo. Em definitiva, esse movimento que envolve/abriga o diferente e o mesmo é, de 

nossa perspectiva, o efeito do esforço de filiar a produtividade do slogan realizado no Brasil aos 

                                                 
92 A diferenciação desses conceitos será realizada no capítulo 3 da segunda parte. 
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sentidos dos funcionamentos específicos de cada uma dessas formações sociais. A partir do 

enunciado “brasileiro”, passamos a analisar a série apresentada acima com base no processo que 

entendemos, de acordo com Serrani (1993), como parafrástico. Na revisão conceitual que a autora93 

realiza sobre a paráfrase, introduz a noção de ressonância discursiva. Essa noção, segundo Serrani 

permite incluir, na própria conceituação de paráfrase, o sujeito da linguagem, pois: 

[...] ela sempre ressoa para alguém, tanto na dimensão dos interlocutores empíricos 
projetados no discurso (projeção para a qual é fundamental o domínio das 
formações imaginárias), quanto para a dimensão do sujeito no sentido foucaultiano 
do termo, ou seja, o do lugar de exercício da função enunciativa em uma formação 
discursiva” (1993, p. 47). 

 

Em 2001, Serrani observa, ainda, que há ressonância discursiva quando pela repetição de 

marcas linguístico-discursivas, um sentido predominante tenta delinear-se, mesmo quando 

observado em línguas distintas. E em nosso caso, não só em línguas distintas – tais como Serrani 

observa nos estudos dos objetos que a ocupam, português/espanhol – mas também na “mesma” 

língua94: 

Observamos heterogeneidades enunciativas y dominancias tanto en lenguas 
diferentes como en el seno de una misma lengua, de una misma clase o grupo 
social. El predominio de determinadas formaciones discursivas se entiende como 
indicio de identificaciones subjetivos-discursivas (inconscientes e ideológicas) 
cuya sedimentación participa en las representaciones discursivas de lo que se 
caracteriza como identidad cultural (SERRANI, 2001, p. 51). 

 
Voltando para a série que apresentamos, vamos nos concentrar, neste momento, mesmo que 

brevemente, na análise do slogan argentino em contraste ao brasileiro: Refrescá tu imaginación × 

“Brahma refresca até pensamento”.  

Grosso modo, podemos observar que o slogan brasileiro traz em sua estrutura uma predicação 

sobre Brahma enquanto o enunciado produzido na Argentina introduz-se como altamente 

modalizado, já que se refere diretamente a seu interlocutor, mediante uma forma do imperativo e de 

                                                 
93 Ibid. 
94 A historicidade funciona no deslize: “fala-se a mesma língua, mas se fala diferente. Pelo efeito metafórico, esse 
deslize, próprio da ordem do simbólico, é o lugar da interpretação.” (cf. ORLANDI, 1996. p. 81). Vale, nesse sentido, 
também observar o que Pêcheux (1990, p. 11) atesta sobre a publicidade: nesta, “linha móvel, sensível às relações de 
força, resistente e elástica”, segundo o autor, “as mesmas palavras, expressões e enunciados de uma mesma língua não 
têm o mesmo ‘sentido’”. 
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tratamento que prevalece na região na qual circulou: el voseo. Além disso, há um outro deslize: não 

encontramos no slogan argentino um fragmento inclusivo como o que aparece no enunciado 

brasileiro95. 

O fragmento “até pensamento” aparece reescrito no slogan argentino como tu imaginación, e 

assim produz-se um deslize que sustenta, justamente, os sentidos que detectamos na primeira parte 

deste capítulo: a representação de uma viagem psicodélica e, se preferirmos, uma volta ao passado, 

refrescando a memória/imaginação, que inclua ou não essa viagem. Esse deslize é significativo: as 

considerações que surgem por meio do fragmento “até pensamento” são diferentes das suscitadas a 

partir de tu imaginación; isso porque “até pensamento” nos remete ao relaxar tudo, ao se entregar, 

ao refrescar até chegar ao pensamento, à cabeça, à cuca, havendo aí uma inclusão hiperbólica 

marcada pelo advérbio até. Enquanto tu imaginación, associado à materialidade não verbal desta 

sequência, refere-se, pontualmente, a refrescar a fantasia, a lembrança, a capacidade de representar 

ou evocar imagens de objetos de um passado. 

Se o slogan de Brahma na Argentina tivesse sido mantido de forma literal com relação ao 

enunciado do Brasil, Brahma refresca hasta el pensamiento96, ou, retomando as palavras de Narvaja 

de Arnoux (cf. 2006, p. 98), se a relação parafrástica se mantivesse no plano de dizer da mesma 

maneira, a expressão não ressoaria com a mesma produtividade.97 Provavelmente esse enunciado 

promoveria efeitos de sentido, ao enunciar hasta el pensamiento nesse espaço de enunciação, 

relacionados com  “perder a razão” pois a cerveja ficaria claramente vinculada ao raciocínio do 

pensamento – tudo o que poderia não produzir a sedução. Por tu imaginación a relação de sentido 

que se estabelece é outra, abre para um espaço onírico onde é possível vincular os sentidos da 

                                                 
95 É mister observar que essa estrutura dita aqui inclusiva ressoa nos slogans veiculados no Equador, Paraguai 
Venezuela, com hasta el pensamiento, e no Chile, com hasta la mente. 
96 Como nos slogans de Equador, Paraguai e Venezuela. 
97 Vale aqui recuperar a resposta de Vieiro a nosso questionamento sobre por que se usou “imaginación” e não 
“pensamiento”, como  nos outros países de fala hispana que aqui elucidamos. A chefe da marca na Argentina respondeu 
que: “Lo que tengo entendido es que refresca hasta el pensamiento no tenía un buen entendimiento en los 
consumidores, en los testeos que se realizaron.”. Tal resposta, corrobora, portanto, a consideração de Tavares ao início 
deste tópico e a nossa ilação de que faz parte da condição de produção de uma publicidade a antecipação de como cada 
enunciado ressoará no interlocutor. 
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cerveja, no caso, à viagem psicodélica. Além disso, a produtividade desse fragmento no slogan 

permite que a Brahma, como já dissemos, habite o espaço do passado. 

Nesse movimento de repetição e deslocamento, à exceção de todos os enunciados 

apresentados, o slogan argentino é o que mais se distancia dos demais. Vale aqui recuperar os 

trabalhos de Fanjul (2002/2010) sobre aspectos relacionados ao funcionamento de discursividades 

na Argentina e, especificamente, sobre uma regularidade que o autor detecta: uma perspectiva 

endocêntrica na qual reside uma forte delimitação relacionada com uma representação da 

centralidade da pessoa nas cenas enunciativas (cf. 2002, p. 75). No trabalho de 2010 (p. 7-8), no 

qual retoma as conceituações realizadas em 2002, ao caracterizar os personagens das letras de rock 

nacional argentino, Fanjul conclui que há, nesses textos, a predominância de um enunciador 

endocêntrico. Segundo o autor, há nas textualidades dessas letras o predomínio da centralidade do 

protagonista, como o responsável por seus atos, por suas ações.  

A aproximação ao trabalho de Fanjul nos permite, do ponto de vista teórico, propor que há no 

slogan argentino a marca dessa perspectiva endocêntrica, em que a centralidade está no interlocutor, 

convocado a ser protagonista do consumo. Esse sujeito é interpelado em nossa publicidade a ocupar 

o papel de um sujeito “consciente” que controla o que consome e que define se a partir desse 

consumo vai realizar, em nosso caso específico, uma viagem como a psicodélica ou não. Esse 

mecanismo de antecipação se apresentaria como eficaz e, se considerarmos as observações de 

Fanjul, possibilitaria que o enunciado funcionasse bem em discursividades do espaço de enunciação 

que nos ocupa. 

Podemos concluir afirmando que há uma evidente antecipação da posição-sujeito 

“consumidor” tanto no slogan argentino da SdC como nos acrósticos da SdE. A materialidade 

verbal de ambas orienta a leitura de seu enunciatário com uma predominância da ordem escrita; no 

entanto, no caso específico da SdC e pensando na diferença que supõe com relação ao slogan do 

Brasil, o enunciador  convida seu interlocutor a decidir ou determinar o consumo dessa cerveja pelo 
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gesto de interpretação, pela leitura da materialidade verbal, garantindo assim “a legibilidade, de 

uma interpretação linguisticamente organizada” (ORLANDI, 1995, p. 43).  

 
3. Sob o efeito do silêncio 

 
 
Neste ponto, antes de concluir este capítulo e produzindo uma passagem para a segunda parte 

desta dissertação, parece-nos necessário considerar que nos chama a atenção o fato de que nas 

sequências analisadas nesta primeira parte de nossa dissertação há um efeito de silêncio 

funcionando na relação entre Brahma e sua “origem” brasileira.98  

E esse efeito de silêncio fica justamente reforçado pelos discursos mobilizados em SdE e SdC, 

nos quais a relação que tenta ser produzida entre Brahma e a ideia de “refrescar” abre mão de 

sentidos regulares no espaço de enunciação referido a sua “origem”. Há um enunciador que vai 

selecionando certos dizeres e excluindo outros. 

Orlandi (1993), ao falar das formas do silêncio, define o que designa “silêncio” como o que 

produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz; o silêncio, segundo a autora, não é 

transparente e acrescenta: “Ele é tão ambíguo quanto as palavras, pois se produz em condições 

específicas que constituem seu modo de significar.”99. Para Orlandi, quando um enunciador impõe o 

silêncio não deseja calar seu interlocutor, “mas impedi-lo de sustentar outro discurso”.100 

Desse modo, podemos considerar que pelo apagamento de certos sentidos ligados a uma 

memória sobre o Brasil e sobre o brasileiro, esse silêncio trabalha “os limites das formações 

discursivas, determinando consequentemente os limites do dizer.” (ORLANDI, 1993, p.76). 

Retomando os processos de produção do briefing e do brainstorm – que estão nas condições de 

produção de qualquer publicidade –, podemos pensar que esse “não dizer” sobre a origem brasileira 

da Brahma se enlaça a todos os outros aspectos que detectamos em nossa análise e que tem a ver 
                                                 
98 Pensemos, inclusive, que aparece a data de sua origem, Desde 1888, no rótulo da garrafa que remete ao início de 
fabricação dessa cerveja no Brasil e não na Argentina. Contudo isso não é aclarado em nenhum momento. 
99 Ibid., p. 101. 
100 Ibid., p. 102. 
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com a inserção da marca Brahma como objeto discursivo no funcionamento da memória, num 

espaço de enunciação específico; para tanto, esse objeto, primeiro, é definido e relacionado com as 

definições que lhe são dadas e, segundo, em SdC, passa, inclusive, a ser mostrado como se estivesse 

inscrito nessa memória desde sempre.  

Neste momento, estamos prontos para passar à nossa segunda parte. 
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PARTE II 
A INVERSÃO DISCURSIVA 

 

 

 

 

 

 

Esta parte é dedicada à análise da terceira sequência discursiva que compõe nosso 

corpus central e ao estudo dos efeitos que a marca Brahma, já inserida na memória 

discursiva, produz sobre as publicidades de outras marcas argentinas de cerveja. No 

capítulo 3, procuraremos detectar como o efeito do silêncio sobre a origem dessa marca 

Brahma em SdE e SdC, observado nas análises realizadas na primeira parte desta 

dissertação, é rompido na campanha que abordaremos. Acreditamos que nessa produção 

há uma remissão ao Brasil por meio do que consideramos a “citação” de um gesto bastante 

significativo. Acreditamos que esse movimento, junto de outras questões que 

detectaremos em nossa análise, poderá ser considerado uma inversão na direção dos 

sentidos instalados nas campanhas anteriores dessa marca na Argentina. Analisaremos ao 

final desse capítulo uma campanha publicitária de Brahma, posterior a que será focalizada 

de forma central para verificar se a direção dos sentidos instalada por esta continuará a 

mesma. 

No capítulo 4, observaremos como as publicidades de Brahma passaram a funcionar 

como condições de produção das campanhas de outras marcas argentinas de cerveja.  

Resta-nos dizer que os conceitos teóricos trabalhados na primeira parte desta 

dissertação continuarão pressupostos e, oportunamente, outros serão mobilizados; alguns 

deles, inclusive, do campo da psicanálise. 
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CAPÍTULO 3 
BRAHMA, JOIA 

 
 
Este capítulo se organiza sob dois escopos. No primeiro momento, o objetivo será analisar a 

sequência discursiva de Brahma na Argentina no período de 2007 (SdBO), pertencente à campanha 

denominada Buena Onda, que configura o terceiro recorte de nosso corpus. O foco desse estudo 

será estabelecer relações entre as textualidades que compõem esta sequência discursiva em relação 

às anteriores. Como adiantamos na apresentação desta segunda parte, procuraremos detectar como o 

efeito do silêncio sobre a origem da marca Brahma em SdE e SdC é rompido na campanha que 

analisaremos. Trabalharemos, ademais de outros aspectos, a remissão ao Brasil por meio da citação 

de um gesto especialmente significativo tanto para o brasileiro como para o argentino.  

No segundo momento, iremos analisar uma campanha de Brahma na Argentina posterior a 

SdBO, visando identificar qual é a orientação dos sentidos de suas textualidades, se de algum modo, 

após o que se instaurou na campanha de 2007, Brahma continuou seguindo uma determinada 

direção de sentido. 

Cabe-nos observar que, neste capítulo, também assumiremos a modalidade de mobilizar 

conceitos teóricos conforme a necessidade de cada gesto de análise e de interpretação. 

 

1. Sequência discursiva Buena Onda (SdBO) 

 
 
A sequência discursiva intitulada aqui como Buena Onda foi veiculada em outdoors durante o 

ano de 2007 na Argentina. Essa produção foi a terceira campanha de Brahma, elaborada pela 

agência local CraveroLanis, e é constituída por cinco peças101. 

Tanto no caso da SdE (capítulo 1) como da SdC (capítulo 2), demos uma ordem às peças 

analisadas já afetados por um gesto de interpretação. Aqui não será diferente, os números que 

                                                 
101 Apresentamos no anexo desta dissertação o conjunto total dessas cinco peças. 
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usaremos para designar as três unidades que analisaremos já correspondem ao próprio gesto de 

análise. Cabe destacar que neste caso cada uma dessas unidades traz enunciados distintos102. 

Do conjunto, destacaremos três, porque justamente acreditamos que dão conta de evidenciar 

aspectos que estão presentes nas cinco publicidades que compõem esta campanha. Essas peças 

publicitárias serão aqui designadas como SdBO1, SdBO2 e SdBO3. 

 

SdBO1 

 

SdBO2 

 

  
SdBO3 

 

                                                 
102 Lembremos que na SdE havia 17 anúncios cujos enunciados se repetiam. 



76 
 

 

 

1.1. Uma primeira aproximação 

 
 
Ao estabelecer comparações entre esta sequência e as anteriores, é possível observar – de 

início – alguns traços que vale a pena elucidar antes de deter-nos em cada uma das unidades que 

constituem a SdBO. 

De modo geral, e do ponto de vista gráfico, o equilíbrio que aparecia entre as materialidades 

verbal e não verbal na sequência discursiva etiquetas (SdE), que se desestabilizou na sequência 

Caleidoscópio (SdC), aqui é outra vez rompido: não há harmonia entre a materialidade verbal e não 

verbal no que toca à diagramação; esta toma parte considerável de cada peça. Assim em todas as 

peças desta sequência, o não verbal tem destaque e ocupa mais espaço se comparado com a 

materialidade verbal: enunciados específicos de cada sequência + slogan: “Brahma buena onda” + 

endereço do site da marca “www.brahma.com.ar” + advertência “Beber con moderación. Prohibida 

su venta a menores de 18 años.”.  

Passando a considerar a materialidade verbal, aproveitamos para esclarecer que este 

enunciado – obrigatório por Lei, como vimos no capítulo 2 – já aparecia na SdC103, porém, entra 

aqui, principalmente na SdBO1 e na SdBO2 com fonte e espaçamento maiores. Como já foi tratado 

no capítulo 2, na análise de SdC, esse enunciado dava ênfase para uma contradição que se instalava 

entre a ideia de “beber com moderação” e a de “beber o suficiente para entrar na viagem 

psicodélica”. Aqui, a contradição volta a se colocar, como em toda publicidade de álcool, mas não 

de forma tão evidente como na SdC, onde a contradição chegava a um ponto tão alto. Acreditamos 

que, pelos sentidos que detectaremos durante a análise de cada sequência, o apelo à embriaguez que 

aparecia em SdC não aparece aqui de forma tão evidente. Este fato teria possibilitado aumentar a 

fonte desse enunciado e valorizá-lo diante das normatizações que regem esse tipo de publicidade, já 

que essa contradição não se instaura aqui com a mesma força que na SdC. 

                                                 
103 Lembremos que esse enunciado não aparecia na SdE, abordada no capítulo 1. 
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Ainda dentro do que consideramos como materialidade verbal nas sequências sobre as quais 

aqui nos debruçaremos, focalizando os enunciados produzidos em cada uma delas, podemos a 

princípio notar uma interrupção da série de sentidos privilegiada que constituíam a SdE e a SdC: em 

SdBO o sentido de “refrescar” não aparece explicitado nos enunciados aqui formulados. Considerar 

essa interrupção é relevante porque justamente nos mostra que o investimento feito anteriormente 

nas sequências analisadas nos dois primeiros capítulos desta dissertação, que tem a ver com o 

“gesto fundacional” que atribuímos à SdE e e que ressoou na SdC nesse espaço de enunciação, é 

deixado de lado. Acreditamos que esse movimento se filia ao processo que chamaremos de inversão 

discursiva e no qual nos deteremos adiante. Além dessa interrupção, temos também uma diferença 

no que se refere à estrutura morfossintática dos enunciados que apareciam na SdE e na SdC em 

relação aos que constituem esta sequência. Os três enunciados que aqui analisaremos apresentam 

regularidades em sua estrutura: predica-se sempre da mesma forma, com a expressão tiene buena 

onda, realizada sobre diferentes sintagmas nominais que ocupam na cadeia sintática a função de 

sujeitos104. 

Esses enunciados entram em relação direta de sentido com o novo slogan da marca: Brahma, 

buena onda, que, diferente do que apareceu em SdC, Refrescá tu imaginación, passa de uma 

modalidade de exortação que convida o interlocutor a ocupar a posição-sujeito consumidor em 

relação a essa bebida, para uma predicação da marca. Essa substituição nos parece significativa 

ainda mais pelas considerações que, sobretudo, realizaremos mais adiante. 

Os sintagmas nominais que aparecem nos enunciados desta sequência se aproximam, por 

compartilhar ou dividir uma predicação com o slogan criado, aos sentidos de Brahma. Se Brahma 

tem buena onda e esses sujeitos também, cria-se, naturalmente, uma relação de identidade entre 

esses elementos. 

                                                 
104 Tomamos como base a análise que Pêcheux (2006) faz da estrutura de um enunciado. 
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No que se refere à materialidade não verbal, há na SdBO1 um rapaz acompanhado de duas 

mulheres trajando biquínis. Na SdBO2, o quintal de uma casa, com piscina, sol e mulheres em 

biquínis, algumas delas bebendo cerveja. E, por fim, na SdBO3 a montagem da abertura de uma 

entrevista para um editorial destinado à exposição da vida de uma personalidade, que apresenta o 

corpo de costas de uma mulher em top less; no caso, como veremos, a referida montagem faria 

alusão a uma revista de consumo massivo. 

É a primeira vez na produção da agência CraveroLanis para Brahma que há cenas 

protagonizadas por personagens, por figuras humanas105. Essa “aparição’’ parece entrar em relação 

com o intuito de alcançar a construção de um mundo perfeito e ideal, como veremos; e, para tanto, é 

importante que se apresentem figuras com corpos definidos; aliás, corpos que, no caso feminino, 

são objeto de clara exibição106. 

Com base nas considerações tecidas neste item, passamos a análise detida de cada uma das 

unidades que constituem a SdBO.  

 

1.2. Os corpos e as fantasias postos em tela 

 

1.2.1. SdBO1: O ménage do baixinho 

 
 

                                                 
105 À guisa de comparação, enquanto no Brasil, as publicidades de cerveja se caracterizam por vincular a marca a 
personalidades, como cantores, atores, etc., aqui, os personagens que protagonizam as cenas que analisaremos são todos 
anônimos. 
106 Lembremos que em SdE não havia figuras humanas e em SdC havia silhuetas ou sombras. 
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Temos, nesta peça, um rapaz acompanhado de duas mulheres que alude ao ménage à trois: 

um ‘baixinho’, cujo aspecto não condiz com um tipo idealizado no mundo da mídia, exibe seus 

troféus, no caso duas mulheres. Essas mulheres não aparecem por inteiro, o corte fotográfico, que 

inclusive chega a excluir uma parte do rosto, destaca apenas seus sorrisos. 

Os trajes de banho delas são da mesma cor da marca Brahma, e apesar de usá-los, o ambiente 

onde estão essas três personagens não fica evidente pela leitura, já que aparecem diante de um 

fundo vermelho, como se posassem para uma foto. Ao analisar dois elementos da linguagem não 

verbal, o biquíni e o bronzeado das mulheres, poderíamos antecipar que elas e o rapaz estão 

próximos a uma praia ou a um clube ou ainda em algum lugar onde seja possível banhar-se; 

contudo, essa relação não pode ser confirmada. 

O rapaz que as acompanha veste uma camiseta amarela – fazendo alusão tanto a cor da marca 

como a própria cor da cerveja – que nos permite inferir sua identificação com o rock alternativo, 

justamente pela fotografia que estampa essa camiseta107: 

                                                 
107 Agradecemos aqui a valiosa contribuição de Andreia Menezes (aluna do Programa de Pós-Graduação de Língua 
espanhola e Literaturas espanhola e hispano-americana da Universidade de São Paulo) que nos abriu os sentidos sobre 
essa estampa, indicando-nos inclusive a figura do Lou Reed como possível protagonista para essa camiseta. 
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Essa estampa trata da representação de uma famosa fotografia do cantor Lou Reed108 para a 

capa de Transformer, seu álbum de glam rock produzido no final de 1972, por David Bowie e Mick 

Ronson. Retomaremos este aspecto em nossa análise mais adiante. 

Por fim, antes de concluir, esta primeira aproximação da materialidade não verbal de SdBO1, 

resta-nos considerar o gesto que essa figura masculina109 realiza, sendo este justamente o elemento 

que vincula essa cena ao produto comercializado e a seu slogan, pois, de fato, a alusão ao ato de 

beber não aparece de forma explícita. Só aparece a cerveja no que consideramos a materialidade 

não verbal do slogan: o próprio gesto de “joia” pleno de cerveja. O gesto do protagonista esboça um 

sinal reconhecido em dois âmbitos: por um brasileiro, como expressão do “joia”; por um argentino, 

como sendo um gesto brasileiro. 

De nossa perspectiva, haveria aí uma citação do gesto do “outro” veiculando a imagem 

cristalizada que o estrangeiro tem do brasileiro, como “cordial”, “informal”, “sempre de bom 

humor”; imagem esta que o próprio brasileiro cultiva110. Neste sentido, Ferreira (1993, p. 71) afirma 

que o próprio brasileiro é agente desse tipo de fala; em outras palavras, há aí uma exploração da 
                                                 
108 Lou Reed, cantor, compositor e fotógrafo norte-americano conhecido no âmbito do gênero rock, é considerado, por 
muitos, pai do rock alternativo.  Foi um dos vocais do The Velvet Underground e influenciou o movimento “pop arte” 
na década de 70 (Mais informações disponíveis em: <www.loureed.com>. Acesso em 01 mar. 2011.). Tanto que essa 
conhecida foto entra em relação com as obras do artista Andy Warhol, que se inscreve nessa linha de arte. Enlaçamos 
essa referência ao rock produzido por Reed, nos anos 70, com o que foi explorado na análise realizada da SdC, na qual a 
experiência psicodélica aludida entrava em clara relação com a geração beatniks. 
109 Vale fazer aqui a menção que, nas cinco peças que constituem esta campanha, esse jovem é o único personagem que 
representa o gênero masculino. 
110 Sobre o tema, ler artigo da professora da Escola de Comunicação da UFRJ, Liv Sovik, que – a partir de uma 
campanha publicitária da Brahma na Inglaterra – explora os possíveis sentidos da imagem do Brasil no exterior. 
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imagem que o argentino projeta idealizadamente sobre o brasileiro, quando este funciona como o 

outro do Outro111. 

Citando Celada (2010, p. 133), quando o argentino projeta imagens sobre o português 

vincula essa língua quase que exclusivamente ao brasileiro e assim lhe atribui a propriedade de ser 

“alegre”, traço este que vincula ao Brasil e ao brasileiro. Aproveitam-se aqui os sentidos que o 

argentino atribui ao Outro112, que entendemos como o universo dos sentidos, saberes, alusões, que 

circulam numa cultura113. 

Desse modo, observamos aqui uma oposição às duas sequências analisadas nesta 

dissertação, a SdE (capítulo 1) e a SdC (capítulo 2), nas quais a relação Brahma-Brasil não era 

trazida à tona. Na SdBO, mediante esse gesto (“joia”, “legal”) 114, bastante regular no Brasil, que 

ganha corpo não só pela menção que faz o personagem, mas pelo próprio balão de cerveja que 

acompanha o slogan Brahma: buena onda, traz-se/constrói-se essa relação. Faz-se mister vincular 

essa interpretação ao que consideramos as condições de produção dessa campanha: certos aspectos 

explicitados na entrevista realizada à chefe da marca na Argentina115. Diz Sol Vieiro: 

En el 2007 se buscó construir un vínculo con el consumidor más emocional y se 
lanzó la campaña Buena Onda. Con este camino se logra explotar de forma positiva 
el origen brasilero de la marca, haciendo referencia a un valor que resulta para los 
consumidores profundo y altamente significativo. Refleja la forma 
descontracturada de vivir la vida, propia del espíritu brasilero, el famoso “tudo 
beim” que reconocemos en los brasileros. 

 

Em face desses sentidos, passamos a analisar a materialidade verbal desta unidade 

colocando-a em relação com os sentidos suscitados aqui pelo não verbal. O enunciado El que 

                                                 
111 Formulação de Mónica Zoppi-Fontana (informação verbal), durante seção de qualificação pública de Hélade Scutti 
Santos, cujo mestrado, Quem sou eu? Quem é você? Será que a gente pode se entender? As representações no 
ensino/aprendizagem do espanhol como língua estrangeira. (2005), foi realizado no programa de Língua Espanhola 
e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da Universidade de São Paulo. 
112 Já o outro, com letra minúscula, é compreendido por nós, sob a vertente lacaniana, como o “outro imaginário, o lugar 
da alteridade especular” (cf. ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 558-9). 
113 Id., 2002, p. 167. 
114 Durante nossa imersão, em 2009, na cidade de Buenos Aires, tal como antecipamos na Introdução, na pesquisa a que 
desenvolvemos incluímos uma consulta sobre esse gesto e os vários entrevistados coincidiram em reconhecê-lo como o 
pertencente ao brasileiro e como já cunhado pelo “todo bien” que circula nessa região do Rio da Prata.  
115 Como o leitor já sabe, essa entrevista consta no Anexo B. 
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inventó la ley de la “L” tiene buena onda 116 apresenta uma estrutura especialmente opaca, 

sobretudo se pensarmos que se trata de um texto que constituirá um Outdoor117. Diferente de uma 

publicidade de revista, em que, de posse dessa forma material, o leitor pode deter-se o tempo que 

desejar diante da mesma, em um outdoor, a leitura se dá – se pressupõe – de modo ligeiro, 

esquematizado. Tanto que Carvalho afirma que “o outdoor, cartaz de grandes proporções, 

posicionado em locais estratégicos, de onde é visto por um grande número de pessoas que passam 

de carro, de ônibus ou mesmo a pé, faz parte da máquina de criar desejos e transformá-los em 

necessidades” (2003, p. 16) e, para tanto, “utiliza mensagens curtas e diretas associadas a imagens 

igualmente simples e fortes para convencer as pessoas a respeito de uma idéia ou produto”118. 

Em compensação, na SdBO1, exige-se um trabalho de leitura e interpretação devido à 

opacidade que perpassa esse enunciado, pois neste o equívoco se instala, como veremos, de maneira 

muito específica. 

Afetados e tocados pelos sentidos de nossa análise, a primeira interpretação que surgiu foi 

estabelecida a partir das conclusões tecidas na primeira parte desta dissertação e pelo estranhamento 

que nos produziu esta campanha, como já foi colocado em nossa Introdução: detectamos como 

sentido primeiro desse enunciado a remissão ao gesto do “joia” e de seu “inventor”: o brasileiro. 

Pêcheux (2009, p. 85-99), ao tratar do pré-construído e, portanto, do funcionamento de uma 

evidência na linguagem, analisa o enunciado “Aquele que descobriu a forma elíptica das órbitas 

planetárias morreu na miséria”. Ao observar justamente o enunciado veiculado na SdBO1 chama-

nos a atenção esse sintagma El que inventó la Ley de la “L”, sobre o qual se predica: seria possível 

dizer que temos pré-construído, pois – pela própria estrutura –remete a uma “construção anterior” a 

                                                 
116 Para que o leitor possa conhecer os sentidos da expressão “tener buena onda”, diremos que o enunciado da SdBO2, 
La hermana que invita amigas a tu casa tiene buena onda, é o que se adequaria melhor à forma de dizer do portenho, 
significando que essa pessoa é “positiva”, “divertida” e manifesta uma relação de simpatia para com o outro. Em 
português, seria possível expressar esses sentidos mediante formulações como: é “legal”, “camarada”, “maneira”, 
“gente boa”. No caso em que predica sobre El que inventó la ley de la “L” , na SdBO1, funcionaria do mesmo modo; já 
no enunciado sobre El Photoshop, da SdBO3, a expressão parece funcionar de maneira forçada, porém continua 
garantindo os sentidos eufóricos que vinculamos a esse modo de dizer. 
117 Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, quem lê uma publicidade veiculada em um outdoor a lê em meio 
ao cenário urbano, com tudo o que esse tipo leitura pressupõe. 
118 Ibidem. 
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algo já pensado em outro lugar “independente” do que é “colocado pelo enunciado”, no caso, tiene 

buena onda119. 

Esse fragmento, por essa análise, na função de sujeito, leva à procura de uma denotação no 

mundo. De acordo com nossa interpretação, acreditamos encontrar resposta na referência a um 

objeto no mundo: o brasileiro. Como o inventor desse gesto, uma possível interpretação do 

enunciado seria: El brasilero tiene buena onda120. 

Lembremos, antes de abrir o equívoco que explora esse enunciado, que, além disso, a 

remissão ao brasileiro como o inventor dessa ley de la ‘L’  também pode ser interpretada a partir da 

relação entre o que é colocado nesse enunciado e a forma material do gesto feito pelo baixinho que, 

se repararmos bem, se aproxima à representação gráfica da letra L: 

 

 

 

                                                 
119 Cf. Ibid. 
120 Colocamos a seguir em relação os sentidos que estão surgindo em nossa análise ao dito na entrevista por Sol Vieiro. 
Para a entrevistada, esse sujeito “[...] tiene las cosas que los argentinos reconocemos como positivas de los brasileros: 
optimista, pícaro, divertido, etc.”. No entanto, não podemos perder de vista que, apesar da clara menção que a chefe da 
marca Brahma na Argentina faz entre esse ter buena onda e as ‘qualidades’ do brasileiro projetadas por Sol Vieiro 
como admiradas pelos argentinos, não há uma clara alusão ao brasileiro nesse enunciado. Ao mesmo tempo em que se 
trata dessa brasilidade nesta sequência há uma opacidade na materialidade verbal: ao designar, fala-se do brasileiro, mas 
não de forma clara.  
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Passamos agora a nossa segunda interpretação para os sentidos desse sintagma: La ley de la 

“L” . Temos a citação de uma “lei” cuja circulação é forte no senso comum no âmbito do cotidiano, 

em práticas discursivas diversas. Essa citação se filia a uma regra vista como inexorável – quase por 

um mistério da Biologia – e que se refere à relação entre o baixinho e seu membro sexual. La ley de 

la “L”  é a designação justamente que se dá a esse “fenômeno” que se verificaria em todos os casos 

em que houver um baixinho: o tamanho de seu pênis será inversamente proporcional ao de sua 

estatura. Apesar de ser designado como La ley de la “L”, esse ‘fenômeno’ é gesticulado ao 

contrário do que seria a forma dessa consoante; o gesto que dá conta desse jogo é o indicador, em 

riste, na horizontal e o polegar, na vertical, apontado para cima, em que o polegar, sendo o menor 

de todos os dedos, representa o baixinho, enquanto o indicador, seu pênis.121 Assim é a 

materialidade verbal a que melhor dá conta desses sentidos, pois, na do gesto temos um equívoco: 

este se aproxima muito mais do “joia” que da representação gestual de la ley de la “L”. Portanto, é 

a partir da leitura da materialidade verbal que conseguimos ressignificar o não verbal sob essa 

segunda interpretação. O rapaz que protagoniza essa cena ganha outro valor, assim como as 

meninas que o acompanham. Temos aí esse baixinho, que não parece ser careta, que mostra traços 

de quem curte rock e rompe com o pressuposto de que, por ser baixinho, não se daria bem com 

gatas; trata-se de um rapaz bem dotado que consegue satisfazer dois mulherões ao mesmo tempo. 

Por todos os sentidos aqui detectados, o interlocutor que alcança essa interpretação, de algum 

modo, é convocado a ocupar a posição-sujeito consumidor e é seduzido a enxergar essa cerveja 

como um verdadeiro elixir. Isso porque, por meio dessa cerveja, esse sujeito pode sentir-se próximo 

do que antecipa ser brasileiro – e podemos aqui recuperar os sentidos elencados por Sol Vieiro, um 

sujeito que vive a vida de “forma descontracturada […], optimista, pícaro, divertido, etc.” –; um 

                                                 
121 No comercial televisivo de Brahma, é possível ver esse baixinho fazendo o símbolo que representa “La ley de la ‘L’” 
(aos 0:30’): <www.youtube.com/watch?v=f10LCPlBwyg>. Acesso em: 30 mar. 2011. 
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sujeito que, inclusive, por sua picardia, poderia tranquilamente inventar algo como La ley de la 

“L”. 122 

Diante de todos esses sentidos, terminamos esta análise considerando que, nesta sequência, o 

verbal mudou em relação ao não-verbal. Esta materialidade traz, por primeira vez, cenas 

protagonizadas por figuras humanas. No entanto, lembremos que tanto na SdE (capítulo 1) como na 

SdC (capítulo2), a materialidade verbal direciona os sentidos da não verbal. Aqui, na SdBO, essa 

materialidade funciona do mesmo modo; mas, neste caso, também, abre os sentidos, sustentando o 

equívoco a que fizemos referência (El que inventó = brasileiro/ la ley de la “L”= mito que circula 

no senso comum). Ou seja, é a materialidade verbal a que sustenta melhor o equívoco que se dá pela 

primeira vez na materialidade não verbal, aludindo, porém, não explicitamente, à relação entre 

Brahma e sua origem brasileira, entre Brahma e o Brasil, onde aparece esse grande Outro, 

recuperando – seja por meio do gesto “joia”, “legal”, formulado no slogan buena onda, seja por 

cenas que materializam a fantasia das “férias” no Brasil: mulheres, cerveja, sol, calor – essa imagem 

projetada pelo argentino sobre o Brasil e, consequentemente, sobre o que é ser brasileiro.  

Por fim, vale recuperar o trabalho de Celada (2010, p. 120) que, ao analisar o tema La bossa 

nostra, apresentado pelos músicos-humoristas argentinos Les Luthiers em um show de 1972, 

detecta uma série de antecipações produzidas na ordem do imaginário que parecem ser constitutivas 

da memória discursiva. Dentre as considerações realizadas nesse estudo, cabe aqui ressaltar que, 

para a autora, a composição de Les Luthiers funciona, ao mesmo tempo, como homenagem e 

impugnação123. Essa relação contraditória se dá pelos pares homenagem/admiração versus 

frustração/inveja124. No primeiro par está a projeção mitificada de um Brasil ligado à natureza (e 

sua beleza) e, ademais, a relação de seus habitantes com esse espaço já antecipado como 

paradisíaco. No segundo par, a frustração aparece devido às projeções imaginárias sem limites que 

                                                 
122 No Brasil também circula esse mesmo sentido, segundo o qual “todo baixinho tem grande seu órgão sexual”. 
123 Ibidem. 
124 Tradução nossa. 
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o protagonista do relato feito pela música realiza. Na análise de Celada125 fica evidente que o 

conhecimento estereotipado do outro faz com que esse protagonista sofra os efeitos dessa natureza 

indo além do prazer: não lhe é permitido aproveitar o deleite de estar no cenário já antecipado como 

paradisíaco. O paraíso, no caso, é para o outro (para esse Outro, como universo simbólico pleno de 

significações); a frustração aparece assim significada. Podemos aproximar as considerações tecidas 

no trabalho de Celada (2010) às interpretações que fomos tecendo a partir dessa remissão que, de 

certo modo, é trabalhado nesta sequência: o argentino projeta o brasileiro como aquele que pode 

gozar da natureza, inclusive das mulheres, de toda uma cultura que traria esse sistema de alusões. 

Passamos, neste ponto, à análise da segunda sequência de SdBO. 

 

1.2.2. SdBO2: As amigas da minha irmã 

 

 

 

Em SdBO2, temos uma cena – em contraposição à anterior –  contextualizada: o quintal do 

que seria aparentemente uma casa de classe média argentina (média alta). Nessa cena, pensando no 

não verbal, há quatro mulheres tomando banho de sol, ao lado de uma piscina; vestidas com 

                                                 
125 Ibidem. 
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biquínis cujas cores também representam a marca dessa cerveja. O que essas mulheres têm em 

comum é que todas olham para frente, como se pudessem enxergar o interlocutor. Esse olhar se 

configura como provocativo, insinuante, como se convidassem o interlocutor a fazer parte dos 

sentidos convocados por essa cena. 

Nesse ambiente milimetricamente organizado, semanticamente estabilizado, junto de uma 

loira e três morenas, constrói-se um cenário ideal, uma fantasia. Carvalho (2003, p. 11) trata desse 

tipo de criação afirmando que a mensagem publicitária: “cria e exibe um mundo perfeito e ideal, 

verdadeira ilha da deusa Calipso, que acolheu Ulisses em sua Odisseia – sem guerras, fome, 

deterioração ou subdesenvolvimento”. Para a autora, na publicidade, tudo são “luzes, calor e 

encanto, numa beleza perfeita e não-perecível”. Concordamos com Carvalho a respeito de suas 

observações e acreditamos que a propagação de uma beleza construída, não-perecível, mais do que 

presente, em SdBO2, aparece para ser desejada. Aparece como em SdBO1, como fetiches. 

Por fim, ainda sobre o não verbal, vale considerar que a alusão ao ato de beber a cerveja se dá 

pela presença da garrafa, ao lado da mulher de biquíni amarelo; pelo copo, na mão da moça de 

biquíni vermelho e branco, ao fundo, e pelo balão de “legal”, “joia” cheio de cerveja, junto ao 

slogan. 

Trataremos agora de analisar a materialidade verbal. Pelo enunciado de SdBO2, estabelece-se 

uma intimidade forçada com interlocutor; ao enunciar, La hermana que invita amigas a tu casa [...] 

se dirige diretamente ao interlocutor, convidando-o a ocupar um espaço como sendo seu nessa casa, 

nessa família.  

Neste enunciado – onde incide uma predicação sobre o sintagma nominal – temos também, de 

certo modo, um encaixe, como vimos na SdBO1; há entre a sequência principal o funcionamento de 

uma relativa restritiva, que, segundo Henry (1990, p. 43), trabalha “como forma de determinação, 

na função designativa ou referencial”. Neste caso não é qualquer hermana que tem buena onda, é 

aquela hermana que invita amigas a tu casa. Por essa análise, o específico efeito de opacidade 
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desse enunciado aparece de forma mais evidente: quem é essa irmã? A casa, que é designada pelo 

enunciado como sendo do interlocutor (tu casa), aparece na cena, mas e a irmã? Inclusive, vale 

considerar a determinação do sujeito desse enunciado, não é tu hermana la que invita a tu casa, mas 

La hermana que invita (toda y cualquier hermana).  

Após ler esse enunciado e voltar à materialidade não verbal, na procura por um possível 

denotado, observamos que, entre essas quatro mulheres, ao fundo, mais preservada, temos esta que 

poderia, por nossa interpretação, representar a figura dessa irmã. Inclusive o balão com o gesto 

“joia”, cheio de cerveja, e o slogan estão posicionados justamente embaixo da cadeira dessa mulher, 

como se o polegar que sai do balão a estivesse sinalizando. Esta, ao mesmo tempo em que esboça 

um sorriso de cumplicidade, que nos parece o sorriso de quem, atendendo ao pedido do irmão, traz 

as amigas para passar a tarde em casa, levanta um copo de cerveja Brahma como se estivesse 

fazendo um brinde, ou ainda melhor, dedicando a esse leitor um brinde. Por essa relação, o 

interlocutor aqui antecipado pode sentir-se “seduzido” ao se imaginar ocupando um espaço nesse 

cenário, no quintal de sua casa (tu casa); num cenário em que o que é realmente palpável é somente 

a cerveja, elemento facilmente alcançável em qualquer bar ou supermercado. Pelo tipo de vínculo 

que se cria por essa interpretação, esta sequência pode passar a reforçar “o desejo de consumir ao 

sugerir que esse produto que está longe de ser essencial para viver é necessário.” (CARVALHO, 

2003, p. 36) 

Desse modo a “sedução ao consumo”126 se dá justamente mediante um jogo que convoca 

mulheres-objetos, numa cena idealizada de harém. A cerveja também se materializa aqui, assim 

como na SdBO1, como um elixir mágico que permite ao homem fugir da “decrepitude da paisagem 

urbana para atingir um mundo perfeito”127, cercado das amigas da irmã ou conquistas de jovens 

cujos corpos são perfeitos. Por fim, faz-se mister dizer que pelas relações de sentido entre a 

materialidade verbal e não verbal é possível detectar que ter buena onda não é ter acesso ao mundo 

                                                 
126 Cf. CARVALHO, ibidem. 
127 Ibid., p. 50-1. 
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real, mas à possibilidade de imaginar as imagens projetadas, de olhá-las desde fora; num 

movimento de voyeur. E para melhorar a capacidade de imaginação, faz-se necessário tomar uma 

cerveja buena onda. 

Passamos agora à análise da última peça da SdBO. 

 

1.2.3. SdBO3: O Fã-clube do Photoshop 

 

 

 

 

Como materialidade não verbal, neste caso, temos uma montagem que simula a página de uma 

revista – que por sua estrutura, tipologia e cores nos remete à Caras na Argentina, revista publicada 

em diversos países, inclusive no Brasil – e a imagem do balão relacionada ao slogan.  

Sob fundo vermelho, na abertura do que, como já dissemos, possivelmente seria uma 

entrevista, uma mulher, cujo rosto, idade ou profissão não conhecemos, protagoniza essa matéria. 

Sabemos, no entanto, que, ao simular-se a publicação desse famoso editorial, deseja-se colocar a 

personagem que aí aparece atuando como se fosse uma personalidade (do mundo da TV e/ou do 
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rádio, do esporte, da música, ou até mesmo uma socialite), já que esta revista é conhecida por 

estampar em suas páginas a vida dos famosos. 

No que seria o cabeço da entrevista, na gravata azul, que se destaca em meio à página 

vermelha, há o início da chamada de uma entrevista: Cuenta cómo se lleva con [...]. Por esse 

enunciado, podemos interpretar que essa personalidade contará algum aspecto de sua vida. 

Contudo, essa mulher não só relatará como vai seu relacionamento com alguém, mas também se 

exibe, mostra seu corpo, dá indícios de que, assim como irá abrir sua vida nas próximas páginas, 

também irá abrir seu corpo, insinuando que o top less é o início de um verdadeiro desnudamento. 

E esse recurso responde a uma regularidade desse tipo de publicação na Argentina. Há no 

editorial dessa publicação a exposição da vida de personalidades, no entanto, assim como em 

SdBO3, mesmo em entrevistas de cunho mais sério, essas personalidades aparecem seminuas nas 

capas e matérias, como podemos ver nas imagens a seguir:  

   

 

Nessas capas, distintas personalidades – ao detalhar temas diversos de sua vida, assuntos 

delicados, polêmicos, como infidelidade e separação – aparecem seminuas. Outro exemplo 

produtivo é a abertura de uma entrevista à revista Caras argentina do conhecido jogador de futebol, 

Sebastián Verón; nesta, o jogador fala sobre seu desempenho na seleção argentina durante a Copa 
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Mundial de 2010, mas, a despeito de tratar de aspectos específicos relacionados a sua vida 

profissional, Verón aparece apenas de cueca, deitado em um divã com estampa de onça128: 

 

 

De modo análogo, a mulher que aparece como protagonista da SdBO3 é também exposta 

como um objeto a ser consumido. O corpo dessa personagem se fetichiza, de tal modo que não se 

faz necessário que ela apareça por inteiro, apenas uma parte que possibilite habilitar, como veremos 

a seguir, a materialidade verbal. 

Passando então à análise desta materialidade, aqui temos os seguintes enunciados: El 

Photoshop tiene buena onda129; o slogan Brahma. Hey! Buena onda; o endereço do site 

“www.brahma.com.ar”; a advertencia Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 

años. O enunciado El Photoshop tiene buena onda leva o interlocutor de SdBO3 a (re)lê-la e 

(re)interpretá-la. Por um lado, a imagem do corpo trabalhada mediante um excesso de Photoshop é 

o objeto comentado pelo enunciado; por outro, é a imagem estampada do corpo dessa personagem 

que passa a ser um objeto que justifica a cena. Desse modo compreendemos também o porquê essa 

personagem sequer tem um nome na entrada da matéria: o enunciado que abre essa entrevista 

começa diretamente pelo verbo: Cuenta [...]. 

                                                 
128 Algo que de certo modo convoca-o a posicionar-se como objeto de desejo, de símbolo sexual, deitado, quase sem 
roupa, exposto aos olhares do público que consome essa revista. 
129 É válido observar que, das três unidades que compõem esta sequência, nesta a tipologia do texto é menor e ocupa, 
graficamente, um espaço reduzido. Acreditamos que isso acontece para dar conta do espaço da revista, como se o 
enunciado que analisaremos a seguir fizesse parte dessa montagem. 
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Nessa montagem que simula a foto de uma foto de revista, destaca-se justamente um dos 

recursos que ficam por detrás do processo de editoração: o tratamento de imagens para publicações 

impressas, publicidades, etc. Há uma confissão: Brahma ‘denuncia’ o uso de Photoshop neste tipo 

de publicação, onde se insere a revista Caras, mas o aprova. Vale também analisar neste enunciado 

a apologia à marca do programa: não é qualquer um voltado ao tratamento de imagem, é o Adobe 

Photoshop, recurso profissional, um dos mais avançados no mercado de design gráfico. Vale 

analisar que, em SdBO3, a cerveja não é anunciada, o espaço desta textualidade é usado para 

anunciar e favorecer aspectos específicos de um programa de tratamento de imagem, fazendo 

menção130 a seu uso pela imagem posta. Essa propaganda escancarada a favor desse programa pode 

ser verificada inclusive pelo determinante que acompanha esse nome: não é qualquer programa, é 

El Photoshop; essa determinação dá ao programa de tratamento o status de estrela na SdBO3.  

Pela importância que se dá a essa ferramenta de edição junto aos sentidos convocados pela 

relação entre a materialidade discursiva que repousa sob essa textualidade, a aparência do corpo é 

valorizada. Não importa como é na realidade o corpo dessa mulher, o que vale é tratá-lo e 

transformá-lo num corpo perfeito, cristalizado como ideal, num claro processo de fetichização pelo 

qual, como já aconteceu em SdBO1, temos esse corpo feminino no lugar da cerveja: uma clara 

metáfora.131 Para chegar a esse corpo perfeito foi necessária a intervenção humana por meio de 

recursos computacionais. E SdBO3 investe justamente nisso: antecipa-se que essa intervenção não 

diminuirá o desejo do interlocutor de olhá-la, ao contrário, o estimulará. Tfouni, pensando na 

produção de publicidades, determina o uso dessas ferramentas como práticas cotidianas para 

                                                 
130 É interessante observar que por ter uma licença de uso cara, o Photoshop original quase não é utilizado no âmbito 
doméstico, fato que vem reforçar nossa colocação sobre a elucidação desse uso num processo editorial, dentro de um 
âmbito mais profissional. Tanto que não é difícil encontrarmos notas na imprensa de sugestões de ferramentas 
alternativas ao Photoshop dentro do uso não comercial. À época de nossa escrita, encontramos a seguinte nota, que 
comprova o que dizemos: <http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/02/24/conheca-dez-programas-
alternativos-para-quem-nao-tem-photoshop.jhtm>. Acesso em: 24 fev. 2011.  
131 Em compensação, na SdBO2, tínhamos a presença da cerveja e, inclusive, a alusão ao ato de beber. Além disso, 
funcionava aí uma metonímia, a presença de uma loira, se pensada a partir dos sentidos que esta tem no Brasil. Essa 
metonímia poderá ser realizada por meio de uma ideia que exploraremos nas Considerações Finais desta dissertação: a 
de que Brahma na Argentina habitaria uma fronteira entre dois espaços de enunciação e se nutriria dos sentidos de 
ambos. Embora isso venha a acontecer, nesta Parte 2 como um todo, de forma clara mediante a exploração de imagens 
que o argentino projeta sobre o brasileiro, não podemos deixar de fazer aqui essa breve alusão à presença da loira. 
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constituir um mundo com qualidades sedutoras, fetichizado. Para o autor, a publicidade é “o 

monopólio da aparência.” (TFOUNI, 2007, p. 111.) 

Nesse sentido, SdBO3 não se volta apenas sobre a produção de uma revista como também 

sobre a da própria propaganda, que também utiliza uma ferramenta como o Photoshop; já que, 

como afirma Tfouni132, a publicidade é o “monopólio da aparência”. Desse modo, tematiza-se um 

instrumento da prática cotidiana que envolve as condições de produção publicitária e deixam-na 

visível, colocando-a em evidência. 

Por todas essas relações, a predicação que Brahma e o Photoshop dividem (buena onda) cria 

um jogo em comum: Brahma também dará a seu interlocutor acesso a todos esses bens, a esse 

mundo ideal, simplesmente porque dividem, o programa e a cerveja, a mesma propriedade. Brahma 

também passa a ter buena onda ao permitir, assim como esse tipo de revista, que seu interlocutor 

possa ter acesso, nem que seja no plano da imaginação, da fantasia, após uns copos de cerveja, a um 

corpo cristalizado, idealizado. 

Passando para a forma material desse slogan, temos de analisar a ligeira variação que aí se 

instaura: Brahma. Hey! Buena onda. Interpretamos essa interjeição (Hey!) como marca de 

oralidade, que de alguma forma reforça a relação com o interlocutor, chamando-o novamente para 

reler, para olhar outra vez os sentidos que aqui são evocados.  

Diante dessa interpretação, uma questão começou a se instaurar para nós: por que escolheram 

manipular justamente o que seria a abertura de uma entrevista de Caras e não de uma revista 

também destinada a adultos, como por exemplo a Playboy, que se caracteriza pelo fato de que a 

nudez feminina é objetivo primaz desse editorial e o uso de ferramentas como o Photoshop é de 

domínio público? Como resposta, estabelecemos a seguinte hipótese: como Caras, na Argentina, é 

uma revista que se destina a mostrar a vida do que no Brasil reconhecemos como celebridades, no 

sentido que já referimos acima, ao mesmo tempo em que as apresenta em poucos trajes ou, até 

                                                 
132 Ibidem. 
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mesmo, seminuas, é criada uma brincadeira em torno da estratégia que esse tipo de publicação 

realiza. Essa revista estabelece, por essa postura editorial, o que até ali o leitor poderá ver, olhar. É 

como se a mulher que aparece em SdBO3 se tratasse daquela celebridade que, inalcançável, se 

encaixa no quesito “sonho de consumo”. Essa seminudez gera um sentimento de chegar quase-lá, 

mostra ao interlocutor que ele não tem acesso àquele corpo; contudo, ele o conhece em partes, e, 

por isso, pode imaginá-lo. E é sobre isso que Brahma trata: sobre como essa exposição é constituída 

nessas revistas e como o Photoshop ajuda, no que toca à materialidade não verbal, a estabelecer 

uma relação de proximidade entre fã e personalidade. Esse fã que acredita conhecer ‘tudo’ sobre seu 

ídolo, inclusive seu próprio corpo. 

Brahma estaria de alguma forma, como testemunha, mostrando uma projeção por parte dessa 

revista (que coincidiria com a da publicidade) de antecipar onde seu interlocutor pode querer 

projetar sua libido, entendida esta – de acordo com Freud – dentro da relação de termos organizados 

ao redor de uma “economia libidinal” (cf. ROUDINESCO, PLON, 1998), como o interesse e o 

investimento que, justamente, tal interesse determina.133 A SdBO3, por sua vez, investe no que ela 

antecipa que seja buena onda para seu leitor. 

De certo modo, o exagero de aplicação de Photoshop e outros recursos sobre o corpo 

feminino, que também aparece na SdBO1 e SdBO2, fundamenta-se como um posicionamento nesta 

sequência para construir os sentidos desse objeto; nesse sentido, todas as textualidades que 

compõem a SdBO compartem essas regularidades. 

Se compararmos, de modo geral, a presença da materialidade verbal nesta sequência em 

relação às analisadas anteriormente, podemos pensar que, no que toca à diagramação, ao espaço 

gráfico destinado aos enunciados, em SdBO, o verbal mudou na relação com o não-verbal. Ocupa 

menos desse espaço, tem tipologia e tamanho distintos, mas continua, aqui, exigindo um gesto de 

                                                 
133 Agradecemos especialmente a Oscar Cesarotto (PUC/SP) pela interlocução que nos possibilitou compreender o 
conceito. Seria necessário registrar que, no investimento realizado pela publicidade, o que importa – para além de tudo 
no que ela possa ser projetada – é que esse investimento está determinado pelo interesse posto em que o destinatário, 
como consumidor, compre. 
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leitura134. E, por esse gesto, pela relação que se constrói entre materialidades, é que se constitui um 

discurso de sedução, de apelo ao consumo.  

Por todos os sentidos aqui detectados, e mantendo a relação desta com outras sequências, 

podemos afirmar que nesta temos uma ruptura no que toca a serie de sentidos que vinha sendo 

trabalhada nas sequências analisadas no capítulo 1 (SdE) e no 2 (SdC). Designaremos tal ruptura ou 

falta de continuidade como uma inversão discursiva.  

Entendemos por inversão discursiva135, um movimento que implica uma inversão, uma 

alteração da direção dos sentidos: em termos de Pêcheux (2007) e de Achard (2007), o efeito de 

uma série deixaria de atuar e entraria uma nova série de sentidos, em certos casos implicando uma 

inversão, como acontecerá aqui, pois, de fato, o efeito de silêncio com relação a essa marca de 

cerveja e o Brasil que, de nossa perspectiva, operava em SdE e SdC não aparece em SdBO, pois o 

gesto de “joia” e essa espécie de tradução que ressoa no fragmento buena onda coloca em destaque 

a existência do “outro” (Outro), recuperando e trabalhando projeções que realiza o argentino e que 

constituem uma determinada memória discursiva sobre o brasileiro em certas discursividades. 

Assim, também, não aparecia nas duas primeiras sequências (SdE e SdC), analisadas na primeira 

parte desta dissertação, a imagem de corpos femininos, tal como foram descritos ao abordarmos a 

SdBO. Em outras palavras, uma série de sentidos que vinham sendo privilegiados e que, de alguma 

forma, eram colocados em relação com a Brahma, é rompida.  

Nesse sentido, nossa hipótese é a de que diante dessa ruptura estamos lidando com sequências 

onde a relação entre identidade/outro está sendo trabalhada. Por tudo o que acabamos de interpretar, 

seria possível colocar essa inversão discursiva em relação com o conceito de “acontecimento 

enunciativo”, formulado por Indursky: “surge aí um novo modo de enunciar os sentidos no interior 

                                                 
134 Contudo, como vimos em nossa análise, nesta sequência exige-se um gesto de leitura com opacidade dessa 
materialidade. Não podemos perder de vista qual é o suporte midiático, como vimos na Introdução deste trabalho, no 
qual foram veiculados os textos de SdBO: um outdoor, onde, por sua posição, nas ruas de uma cidade, é antecipada a 
exigência de uma leitura rápida, clara, sem muitos rodeios.  
135 Aproveitaremos aqui os sentidos que o significante inversión possui em espanhol. Falar em inversión é, ao mesmo 
tempo, falar do que em português interpretamos como “inversão” e “investimento”. 
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de uma formação discursiva”, mas este novo modo não opera pelo viés da ruptura com esta 

formação (cf. 2008).136 

Por fim, colocamos essa inversão em relação com um investimento, que aposta na eficácia 

imaginária do que acabamos de identificar com uma nova série de sentidos.137  

 

2. (De)Novo slogan de Brahma 

 
 
De modo análogo ao capítulo 2, resolvemos dedicar também neste capítulo um espaço ao 

slogan dessa marca. Como vimos anteriormente, o slogan funcionava dentro da SdC como um 

direcionador interpretativo, como um elemento diferencial, cujo funcionamento dava ao leitor um 

efeito de totalidade de sentidos, arrematando e direcionando a interpretação de seu interlocutor. 

Lembramos que, para chegar a essa ilação, tomamos como base o trabalho de Tfouni (2003, p. 90), 

que afirma que o slogan tenta fazer com que o interlocutor realize apenas uma leitura do texto. 

Em SdBO o funcionamento do slogan não é diferente. Aqui, ademais do efeito de totalizar e 

o estabilizar os sentidos, ele se instaura como um elemento que reúne o verbal e o não verbal. E isso 

não é à-toa; é mister considerar que, na Argentina, o nome que designa esse gesto é o joya, tradução 

literal do “joia” brasileiro, contudo essa remissão entre o gesto e sua designação não foi realizada 

nesta sequência. Essa espécie de “tradução” que funciona no slogan corresponde a um modo de 

dizer muito usual entre os argentinos: buena onda, que aparece também no enunciado principal 

como uma predicação sobre os diversos sintagmas nominais que funcionam, nessa sintaxe, como 

sujeitos. Tfouni (2003, p. 91-2) afirma que o “slogan traz em sua materialidade a memória do 

discurso” e é justamente o que temos aqui, ao ser utilizado nesse slogan esse modo de dizer 

específico.  

                                                 
136 Cabe esclarecer que a definição de Indursky é produzida a partir do contraste entre acontecimento enunciativo e 
discursivo. 
137 Essa inversão, de certo modo, se relaciona ao segundo estranhamento que narramos na Introdução desta dissertação. 
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Em outras palavras, Brahma, que formulou e veiculou em SdC o slogan Refrescá tu 

imaginación, em um ano, na passagem de uma campanha a outra, o ressignificou138; o que nos 

parece uma direção estratégica139, justamente por servir-se desse modo de dizer usual entre os 

argentinos. Essa troca ou essa substituição é significativa pensando no contexto do que acabamos de 

colocar como inversão, pois esse novo slogan faz parte desta: ao mesmo tempo em que temos nele a 

alusão ao brasileiro por meio do gesto, e essa cerveja começa, por assim dizer, a ser vinculada – de 

algum modo – a sua origem, por ele também se estabelece uma relação com o argentino 

(especialmente o urbano e o do Rio da Prata), mediante uma expressão muito usual com a que ele se 

identifica. Temos aqui uma questão bastante complexa, esse slogan reúne traços de dois espaços de 

enunciação, Brahma está e trabalha na fronteira entre identidade/outro. 

Diante dessas relações, acreditamos que a mudança do slogan de Brahma deve ser 

considerada também em sua relação com as condições de produção do processo discursivo que 

estudamos, pois, seguindo a hipótese por nós já levantada, esta mudança pode ser pensada como um 

novo investimento, que funciona na direção de uma inversão discursiva por parte da marca Brahma 

para filiar seu objeto a outros (novos) sentidos140. Inclusive, essa hipótese ganha força se pensarmos 

que esse slogan – formulado a partir de SdBO – continua funcionando até os dias de hoje. 

Ademais, pelo fato dos enunciados que compõem as unidades desta sequência repetirem a 

expressão do próprio slogan, este acaba sendo reforçado. O que, segundo Tfouni (2003, p. 84), é 

                                                 
138 Em compensação, como foi exposto no capítulo 2, o slogan de Brahma no Brasil, “Refresca até pensamento” foi 
veiculado durante seis anos consecutivos nesse país. 
139 Ainda mais se considerarmos, por exemplo, o tempo de circulação do slogan da cervejaria Quilmes, líder em vendas 
na Argentina. Criado há 70 anos, como afirma Borrini (2006, p. 92), a repetição desse mesmo slogan durante todos 
esses anos faz com que esse enunciado se cristalize como parte do valor desse produto. 
140 Essa observação se vincula a uma das respostas dadas na entrevista feita à responsável pela marca Brahma na 
Argentina. María Sol Vieiro, de certo modo, nos antecipa que essa mudança  reflete de forma considerável nos sentidos 
que, a partir de então, a empresa deseja formular: 

Con este camino se logra explotar de forma positiva el origen brasilero de la marca, haciendo 
referencia a un valor que resulta para los consumidores profundo y altamente significativo. Refleja la 
forma descontracturada de vivir la vida, propia del espíritu brasilero, el famoso “tudo beim” que 
reconocemos en los brasileros.  
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previsível, já que “o slogan não quer que o leitor pense” 141. Para Carvalho (2003, p. 13), de forma 

diferente das demais mensagens, a publicidade tenta impor “valores, mitos, ideais e outras 

elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua que lhe serve de veículo, 

explorando sistematicamente [...] os lugares-comuns e até os ditos populares.”. A autora inclusive 

acredita que o uso de fórmulas cristalizadas valoriza o slogan e desperta a adesão do leitor por meio 

de algo já conhecido, que estimula inclusive sua memória. “Reservam ao leitor a satisfação de um 

conhecimento partilhado, de algo que se torna comum entre o autor e o leitor. Criam uma espécie de 

cumplicidade entre ambos.”142 

                                                 
141 Sob esse mesmo sentido, vale pensar que esse novo enunciado recupera – como já dissemos – um modo de dizer 
específico dessa região que, pela repetição, já estava cristalizado na memória discursiva na qual se inscreve antes 
mesmo dessa marca utilizá-lo. 
142 Id., 2003, p. 84. 
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3. Do clichê  
 

Para iniciar este tópico, retomamos algumas considerações que de certo modo esboçamos nas 

primeiras páginas deste capítulo; nas composições de SdBO aqui trabalhadas pudemos observar 

relações que são construídas a partir de materialidades em cujo funcionamento há marcas de 

fetichização: nos referimos aos corpos que – como mercadorias – são submetidos a um alto grau de 

apelo ao consumo, como poderíamos dizer a partir de formulações de Tfouni (2003)143. Vamos 

considerá-los aqui, junto da série de relações que estabelecem, como clichês relacionados ao que 

poderíamos pensar como fantasias sexuais que poderiam habitar o imaginário dos interlocutores 

dessas publicidades. Nesta sequência, ainda pensamos que nos deparamos com outro clichê: o que 

se vincula à imagem que se apresenta sobre o brasileiro que, aliás, funciona como uma possível 

imagem que o argentino projetaria sobre ele. 

Ao teorizar o que entendemos como clichê – de nossa perspectiva, um enunciado de alta 

circulação numa determinada formação social que materializa sentidos do senso comum 

funcionando como suporte de sentidos altamente trilhados –, recorremos a Ferreira (1993, p. 70), 

que afirma: “o reconhecimento de certos enunciados como clichê é tarefa relativamente simples”. 

Segundo a autora os clichês “circulam entre distintas camadas sociais, atravessam gerações, sendo 

repetidos pelos indivíduos e reforçando cada vez mais uma verdadeira injunção de dizer, a qual leva 

a uma certa homogeneização do discurso”144. Seria, justamente, o poder de transcender as barreiras 

entre o individual e a massa o que caracterizaria o clichê que, “se assemelha, na sua sistematicidade, 

a um cimento que perpassa diferentes usos e estratos e garante um efeito coesivo na rede social”145. 

No caso de nosso corpus, por exemplo, o clichê do corpo fetichizado e as relações que por ele se 

estabelecem podem circular em diversos âmbitos: na mídia – em publicidades, como é o caso desse 

corpus, em revistas, programas de televisão, etc.– ou numa conversa informal relacionada, por 

                                                 
143 Nesses corpos, as “expressões faciais e corporais funcionam como um eufemismo da condição servil da mulher nos 
fetiches masculinos” (PINTO, 2003). 
144 Ibidem. 
145 Ibid., p. 71. 
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exemplo, à área da saúde, como a psicologia, a psiquiatria; numa mesa de bar bebendo uma cerveja, 

entre amigos, etc.146 

Na SdBO, subverte-se à beleza real do corpo feminino, da mulher, pela artificialidade da 

aparência. E isso se dá, como já dissemos, pelo Photoshop operando no corpo de todas as mulheres 

dessa sequência, tratando-o e retirando desses corpos suas marcas. Segundo Carvalho (2003, p. 46), 

esse mecanismo de subversão é comumente encontrado na publicidade porque “[...] a sociedade de 

era industrial produz e desfruta dos objetos que fabrica”. Desse modo, não é sobre o mundo real que 

essa publicidade trabalha, mas sobre o ideal: a possibilidade, o sonho, o fetiche de viver as cenas 

apresentadas em SdBO ou de atingir os corpos que nelas são apresentados. 

Com relação ao clichê sobre o brasileiro, nesta sequência, ele aparece como se todo argentino 

projetasse exatamente os mesmos sentidos sobre esse outro. Como já afirmamos, o brasileiro, diante 

de uma imagem cristalizada que o estrangeiro tem sobre si, cultiva essa imagem e a reitera em seu 

discurso. Sobre isso, Ferreira (1993, p. 70-1) afirma: 

No caso específico dos clichês sobre o brasileiro, a imagem que eles passam, 
no seu modo próprio de funcionamento, é a de um espelho onde os cidadãos 
se vêem refletidos. E a reiterada exposição dessa imagem faz com que o ser 
refletido no clichê não apenas nele se reflita, mas também se refrate, tal o 
grau de estranhamento entre o dizer e o seu modo de ser e pensar. 

 

Por essa razão, essas formulações sobre o brasileiro chegam a tocar o contagioso, porque 

acaba de certo modo se inscrevendo como uma verdade dada, inscrita na memória discursiva e que 

funciona fazendo com que essas imagens formuladas acabem correspondendo “ética e moralmente 

às expectativas construídas pela sociedade”147. 

                                                 
146 Sobre esse clichê, durante nossa análise, fomos detectando como traços desse uso aparecem tecidos nas constituições 
desta sequência. Podemos dizer que há a antecipação do interlocutor como cúmplice; o funcionamento de certos 
sentidos que aparecem como evidências, consensualmente aceitas, como se todo baixinho realmente tivesse pênis 
grande, ou como se todos os homens desejassem, por exemplo, ter mais de uma mulher. Ou ainda como se a nudez em 
revistas femininas, como Caras, fosse algo sedutor que despertasse o desejo do interlocutor. São esses sentidos, 
construídos aqui pelo verbal e não verbal, que caem no repetível e são reiterados pelo clichês, sedimentando-se na 
memória discursiva. O interessante, segundo Ferreira (1993), é que pela peculiaridade do clichê, essa sedimentação nem 
sempre é percebida. 
147 Cf. FERREIRA, ibidem. 
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É o que de certo modo trabalha-se aqui. Pensamos que na SdBO é possível detectar o 

funcionamento desse aspecto novo, pois parece estar articulado em torno da antecipação que o 

interlocutor dessa publicidade projeta sobre o Brasil e o ser brasileiro, seja por meio do gesto “joia”, 

“legal”, formulada no slogan buena onda, ou por cenas que materializam a fantasia das “férias” no 

Brasil: diversão, mulheres, cerveja, sol, calor.148 

Neste ponto, passamos a buscar produções de Brahma pós-2007 para confirmar se haverá uma 

continuidade no que se refere aos sentidos instaurados pela SdBO, que consideramos que instala 

uma inversão discursiva em relação às sequências anteriores. Essa procura resultou no item sobre o 

qual nos deteremos a seguir. 

 

4. O carnaval na fronteira 

 
 
Dando continuidade a este capítulo, abriremos – como acabamos de antecipar – um espaço 

destinado a uma campanha de Brahma produzida com posterioridade à SdBO. Procuraremos 

identificar se as marcas deixadas pela inversão discursiva detectada em 2007 continuaram 

ressoando nas produções pós-2007 de Brahma na Argentina. Dentre as diversas publicidades 

detectadas no arquivo que fomos abrindo em nossa pesquisa, escolhemos uma série que foi 

veiculada em 2009, pois os sentidos que suscita nos fazem enxergá-las como produtivas para o 

objetivo que acabamos de propor. 

As três publicidades que apresentaremos a seguir foram veiculadas em 2009 e, tal como as 

sequências até aqui analisadas, no formato de outdoors149. Cabe lembrar que essa campanha 

também foi elaborada pela agência argentina CraveroLanis e é relevante dizer que foram 

especialmente produzidas para serem veiculadas durante as festividades do Carnaval na Argentina: 

                                                 
148 A imagem projetada pelo outro, no caso, o argentino, sobre as férias no Brasil – e, consequentemente, sobre o 
brasileiro – é analisada por Celada (2010) num artigo, citado anteriormente neste capítulo, no qual a autora trabalha 
com uma composição do grupo “Les Luthiers” denominada La bossa nostra. 
149 Agradecemos a presteza de Vieiro que nos cedeu gentilmente as publicidades que mostraremos aqui em alta 
resolução. As imagens que havíamos conseguido estavam distorcidas e não permitiam boa leitura dos anúncios. 
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Temos nesta campanha sobre o Carnaval um interessante movimento: recupera-se algo 

cultural do outro como próprio e se apresentam mulheres (uma loira e uma morena) fantasiadas com 

plumas e paetês. Diante dessas três publicidades150, começaremos nossa análise considerando as 

cores das fantasias das personagens que estampam esses anúncios, justamente porque são esses 

                                                 
150 É mister observar que as publicidades criadas para essa campanha foram produzidas a partir de uma única foto. O 
que muda é a posição da loira que, na publicidade maior, aparece espelhada. 
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ornamentos que, na materialidade não verbal, suportam a remissão à festividade do outro. As 

fantasias, idênticas, variam apenas em sua coloração151: a loira leva uma fantasia vermelha, cor que 

aparece fortemente marcada em todas as campanhas da marca e que, junto ao amarelo, que também 

aparece nessa fantasia, representam a Brahma; já a morena traz uma fantasia numa tonalidade 

púrpura, que pode ser relacionada às cores que aparecem nas plumas do logo oficial dessa 

festividade em Gualeguaychu, no canto direito do anúncio. Ainda no que se refere à cor, se nos 

determos no slogan de Brahma, no canto inferior direito, podemos detectar que nas plumas que 

acompanham o gesto “joia” – que continua aqui em evidência – há a mesma tonalidade do azul que 

compõe a bandeira argentina, o azul celeste. Junto a esse azul, há o vermelho e o amarelo, 

recuperando as cores de Brahma. Nesse mesmo sentido, é possível aproximar a imagem construída 

para destacar o slogan de Brahma – na qual o gesto “joia” aparece ao centro inserido no meio de 

plumas vermelhas, amarelas e azuis – ao próprio escudo nacional argentino e a vários escudos 

provinciais dessa nação, dentre eles, inclusive, o da província de Entre Ríos, onde está localizada a 

cidade de Gualeguaychu: 

Escudo da nação Argentina  
 

Escudo da provícia de Entre Ríos 

 

                                                 
151 E essa incursão nos parece relevante porque a escolha das cores, como vimos no primeiro capítulo desta dissertação, 
constitui um aspecto relevante nas condições de produção de uma peça publicitária. 
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O escudo nacional, que, entre as figuras acima, encontra-se à esquerda, está rodeado por 

louros, que coroam a liberdade; além disso, traz, no topo, o Sol de Mayo, símbolo que faz referência 

à Revolução de Maio, luta que marcou a independência da Argentina em relação à Espanha; o 

centro desse escudo é constituído pelas cores da bandeira nacional: azul celeste e branco. Ainda em 

seu centro, encontramos uma haste que segura um gorro frígio, vermelho, simbologia que remete à 

Revolução Francesa, à luta pela liberdade, igualdade e fraternidade. Há, por fim, duas mãos direitas 

que, ademais do gesto de cumplicidade – que simboliza a irmandade entre as províncias que 

constituem a nação argentina –, sustentam o mastro e o gorro152. Nesse sentido, podemos identificar 

praticamente os mesmos elementos do escudo nacional no da província de Entre Ríos; neste, há os 

louros, o Sol de Mayo, as mãos, que se cumprimentam, num ato de fraternidade; além desses 

elementos, há a estrela, que representa a própria província, e as cores de sua bandeira, o verde e o 

vermelho. 

De modo análogo, o slogan de Brahma traz em seus elementos aspectos que nos permitem 

aproximá-lo ao escudo nacional: 

 

 

 

Ademais do azul celeste, cor da bandeira, presente nas plumas que rodeiam o slogan, já 

considerado acima, podemos aproximar essas plumas aos louros que circundam os escudos nacional 

e o provincial, formando uma espécie de moldura para os elementos que constituem esses símbolos; 

o gesto “joia” – que justamente envolve a figura de uma mão – aparece coroado, evocando àquelas 

                                                 
152 Para mais informações sobre a simbologia que constitue o escudo nacional, ingressar em: 
<www.presidencia.gov.ar/nuestropais/simbolosnacionales>. Último acesso: 15 set. 2011. 
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mãos que, no escudo nacional, ao mesmo tempo em que se cumprimentam, seguram o gorro frígio. 

Por essa construção, pelos símbolos recuperados, podemos interpretar o desejo de selar numa 

simbologia a “irmandade” entre Brahma e Argentina, representada esta por Gualeguaychu, em 

produzir o “carnaval del país”; enquanto Brahma nesse espaço funciona como patrocinadora do 

evento. 

Por essas escolhas, podemos considerar que a “nação” Argentina aparece significada de 

distintas maneiras nessas publicidades. Ademais, acreditamos que se deseja colocar lado a lado, 

num movimento de aproximação, de convivência, essa marca e a Argentina, aproximadas pela 

festividade que acontece em Gualeguaychu. Sob os efeitos dessa incursão, considerando a remissão 

a essa festividade a partir do enunciado que a reforça, Gualeguaychu: carnaval del país, presente no 

logo oficial dessa festividade, evoca-se a força do regional, de algo compartido nas regiões de 

fronteira do Cone Sul153. 

O slogan de Brahma, nesta campanha, sofre uma determinada alteração. Ainda funciona aqui 

o sentido de Buena Onda com o gesto “joia”, instaurado na SdBO; contudo, aqui, ao invés de 

Brahma buena onda, temos Brahma: Carnaval buena onda!154. O logo dessa festividade junto do 

slogan de Brahma, em toda sua composição tipográfica e iconográfica, dão força a um possível 

paralelismo: “Carnaval del país” é igual a “Brahma: Carnaval Buena Onda”, como se construísse 

uma equivalência entre esses dois enunciados. A predicação sobre Brahma passa a ser 

compartilhada também com os sentidos do Carnaval. 

Desse modo, recuperando as ilações realizadas na análise de SdBO, podemos aqui inferir que 

a festividade do Carnaval também se vincula ao gesto “joia”, que se remete ao brasileiro ao mesmo 

tempo em que à expressão Buena onda, um modo de dizer específico do argentino, entrando em 

relação com esse gesto. Destarte, Brahma e o Carnaval aparecem numa relação de “irmandade” na 

                                                 
153 Topônimo que guarda na memória a língua indígena da região, rememorando suas origens pré-colombianas. 
154 A marca Brahma, assim como no Brasil, é a patrocinadora oficial do Carnaval na Argentina. Vale registrar que 
somente nessa campanha, feita, de modo específico, para a comemoração dessa festividade, é que encontramos a 
variação do slogan. Nas demais produções pós-2007 continua funcionando o Brahma buena onda. 
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fronteira entre Argentina e Uruguai, região usada de modo metafórico: não se trata da fronteira com 

o Brasil, mas das bordas do país, num espaço próximo ao “outro”; é como se Brahma, que detém 

um saber sobre o Carnaval, conferido pelo seu lugar de procedência, elegesse agora um “país buena 

onda” para celebrar essa festividade, inclusive com a presença do gesto “joia” para coroar esse 

acontecimento. 

Por um lado, mais uma vez aparece na campanha de Brahma um clichê que o estrangeiro 

projeta sobre o Brasil: o país do carnaval, das mulheres nuas, fantasiadas, desfilando nas avenidas. 

A alegria recuperada pela força dessa festividade, pela exposição do corpo feminino, que continua 

presente nesta campanha, junto aos sentidos detectados a partir da materialidade verbal, vinculam 

essa alegria a uma série de sentidos que se relacionam à festividade do Outro: à festa da carne, à 

dança, à exposição do corpo feminino, à fantasia155, à libidinagem. 

Vale considerar que essa alegria que perpassa o Carnaval, segundo Bakhtin (1999, p. 6), 

reside justamente no fato de ignorar “toda distinção entre atores e espectadores. Nele todos são 

iguais, penetrando o povo temporariamente no reino utópico da liberdade e abundância”; para o 

autor156, “ocorre o triunfo de uma liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, 

abolindo-se provisoriamente todas as relações hierárquicas, regras e tabus”. Desse modo o carnaval 

se caracteriza, principalmente, pela “lógica original das coisas ‘ao avesso’, ‘ao contrário’ das 

permutações constantes do alto e do baixo (“a roda”), da face e do traseiro”157. 

Pozio, ao trazer essa reflexão de Bakhtin para contemporaneidade, para a festividade do 

Carnaval de hoje em dia, afirma que para se alcançar as categorias carnavalescas 

[...] do avesso (“mundo ao avesso”, “vida ao contrário”); da abolição da 
ordem hierárquica; da mistura de pensamentos, fenômenos e coisas (sagrado 
e profano, sublime e ínfimo, sábio e tolo, etc.), da profanação (sacrilégios 
carnavalescos, obscenidades e sátiras carnavalescas) 

 

                                                 
155 Não só alegórica, mas também imaginária sobre a festa do Outro: o carnaval do Brasil. 
156 Ibid., p. 7-8 
157 Ibidem. 
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a comida, a bebida e a sexualidade assumem enorme importância. (2008, p. 172). Conforme o autor, 

“essas manifestações da vida material junto à exposição corporal são profundamente positivas para 

a constituição dessas categorias”.158 O autor finaliza essas relações considerando que o Carnaval 

possui um caráter de renascimento e renovação, dos quais cada indivíduo participa.159 

Por outro lado, segundo as considerações que acabamos de tecer sobre essa festividade, 

podemos interpretar então que as relações estabelecidas entre Brahma e o Carnaval da Argentina 

nesta campanha evidenciam o desejo que o argentino projetaria sobre a festa coletiva do brasileiro 

(cf. CELADA, 2010, p. 133). Porém, opera aqui uma readequação, um ajuste da festa que é 

submetida às especificidades do local. Ao contrário do fixado no Brasil – onde o carnaval, apesar de 

ser uma festividade de origem profana, é regido pelo calendário eclesiástico, sendo desse modo 

calculado em função da data da Páscoa –, em Gualeguaychu a data é outra. Assume-se 

explicitamente que a festividade vai de 3 de janeiro ao dia 7 de março, ou seja, são mais de dois 

meses de festa e durante todos os sábados se comemora o carnaval. Perde-se uma característica 

dessa festa cristã, cujo objetivo, a priori, é marcar o “adeus à carne”. Na campanha publicitária que 

abordamos, o período se aproxima à datação primeira, realizada na Antiguidade, que começava no 

dia de Reis (Epifania) e acabava na Quarta-Feira de Cinzas. 

Por nossa análise, portanto, vimos – retomando – que nesta campanha de Brahma aparece um 

estereótipo, uma imagem cristalizada, que o estrangeiro tem do Brasil e mediante a qual este passa a 

ser o “outro projetado pelo outro”: o país do carnaval, das mulheres nuas, fantasiadas, desfilando 

nas avenidas. É interessante pensar que Brahma, essa marca cuja origem se relaciona ao Brasil, 

reforce esse estereótipo, essa imagem cristalizada que relaciona o Brasil às festividades do 

Carnaval. Essas remissões recuperam e trabalham os pré-construídos que constituem um 

determinado funcionamento da memória discursiva sobre o brasileiro em certas discursividades, no 

caso no espaço de enunciação delimitado como região rio-platense. Acreditamos que esta campanha 

                                                 
158 Ibidem. 
159 Por essa leitura, podemos então interpretar que essa festa apresenta também em sua constituição um efeito de 
inversão. 
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corrobora o movimento de inversão que detectamos a partir da análise da SdBO em relação às 

campanhas SdE e SdC. E, de certo modo, a remissão sobre o outro (Outro), que alude à origem de 

Brahma, o que nos permite detectar que, passados dois anos da veiculação de SdBO, essa marca 

manteve o caminho proposto a partir dessa inversão (e desse investimento), que tem a ver com 

manter a exposição do corpo feminino; tornar mais visível a remissão à origem brasileira; e 

continuar com o slogan Buena onda funcionando ao lado do gesto ‘joia’, aproximando-os quase 

como correlatos, como vimos na análise em SdBO.  

Algumas ilações trabalhadas na análise da sequência SdBO serão retomadas no próximo 

capítulo, pois nele a inscrição do objeto Brahma na memória, nesse espaço de enunciação, poderá 

ser detectada pelo fato de que certos sentidos instaurados pelas publicidades dessa marca passarão a 

operar como fazendo parte das condições de produção de peças publicitárias realizadas por outras 

marcas, no caso argentinas. 
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CAPÍTULO 4 
A BRAHMA ENTRE AS OUTRAS  

 
 

Este capítulo está estruturado sob dois propósitos. O primeiro será a análise de uma campanha 

da cervejaria argentina Schneider, cuja produção se vincula diretamente à SdBO, trabalhada no 

terceiro capítulo desta dissertação. No contato com essas duas campanhas, a de Schneider e a de 

SdBO, estaremos diante de uma disputa que responde a lógica do capitalismo contemporâneo, na 

qual empresas lutam pelos primeiros lugares nas vendas. Cabe destacar que nos centraremos apenas 

no tratamento do aspecto que pensamos fundamental na relação dessas duas campanhas. 

Ademais das campanhas de Schneider, parece-nos produtivo neste capítulo, antes de concluir 

esta dissertação e produzindo uma passagem para as considerações finais, contemplar, também, as 

produções da empresa líder em vendas, a Quilmes, pois esta faz parte das condições de produção de 

qualquer publicidade de cerveja na Argentina. Em nosso caso, essa análise permitir-nos-á voltar 

sobre algumas das considerações tecidas neste trabalho (e não apenas desta parte). Este será, então, 

nosso segundo propósito: colocar essas produções de Quilmes em relação com as publicidades 

trabalhadas durante esta dissertação. Neste caso, também nos circunscrevem a apontar 

fundamentalmente aspectos que foram detectados ao longo das análises das publicidades da Brahma 

na Argentina. 

 

1. A Brahma, líder, faz brahmar 

 
 
Acreditamos que a análise desenvolvida até este ponto nos permitiu visualizar o processo de 

inscrição de um objeto no funcionamento da memória discursiva. O que veremos neste capítulo é 

como as publicidades da Brahma se tornaram condições de produção do arquivo que se abria em 

nossa pesquisa. 
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Nessa busca, e tomados pelos sentidos da análise da SdBO, defrontamo-nos com a campanha 

da Schneider de 2007. Antes de apresentá-la, recorremos à entrevista de Favio Fraticelli160, 

responsável pela produção publicitária da marca argentina de cerveja Schneider, que explica num 

conhecido site argentino como Schneider “repentinamente” se tornou uma das marcas que mais 

cresceu na Argentina161. De fato, o publicitário estabelece uma direta relação entre a campanha de 

Brahma, Buena Onda, e a criada por ele: 

[…] uno de los pocos caminos que podemos encontrar para que una marca 
que era totalmente desconocida pudiera ingresar en la mente del consumidor 
y estar dentro de la lista de opciones fue promocionar una marca desde el 
antimarketing. […] Entonces analizamos la comunicación de las otras 
marcas concurrentes, como Brahma de Brasil, por ejemplo, y vimos que 
seguían un estereotipo: lo fashion, el deporte, las mujeres lindas, el mundo 
color de rosa, la situación ideal. […] Puesta la encuesta, con datos acerca de 
la producción mundial, arrancamos definitivamente con comerciales que se 
asimilan mucho en producción y estética a los líderes. Pero hicimos otro 
tipo de comunicación: tomamos todo lo recurrido [sic] y les agregamos los 
rasgos de la cultura argentina, teniendo en cuenta cuáles son los factores por 
los que un consumidor de cerveza argentino elige una marca, […] y acá 
tiene que ver la inversión publicitaria. Seguimos siendo auténticos, 
rupturistas e irreverentes, pero con un nivel de producción y estética más 
cuidado. […] Ahí una de las ideas que se trajeron a la mesa fue un comercial 
de un lugar lleno de jóvenes, con muchas chicas lindas y un pibe que no 
tenía facha. Entonces dice: “Che, me gusta aquella mina, voy a ver si quiere 
bailar conmigo”. Se toma una cerveza y va. La chica le hace alguna miradita 
y cuando todos piensan que tomó Schneider y va a ganar, la piba le dice: 
“Salí de acá flaco”. Y el slogan era La cerveza del mundo real. Como 
diciendo, son mentiras que te tomás una birra y te levantás a las minas162. 
Igual no era lo suficientemente fuerte como para romper estereotipos, para 
decirle a la gente mirá que acá estamos nosotros. (grifos nossos.) 

 

Diante da expressão de Fraticelli, tomamos as publicidades da campanha de Schneider, pois 

estas nos permitirão ver como a SdBO entra como parte de suas condições de produção. 

Encontramos no site da cervejaria argentina a campanha intitulada Piernas, Lolas e Cola163. Essas 

                                                 
160 Para acessar a entrevista completa: <http://mundocerveza.com/el-desnudo-de-schneider>. Acesso em: 10 jun. 2008. 
161 Segundo consta na própria entrevista, a partir de resultados de sua campanha publicitária de 2007, Schneider 
alcançou a marca de terceira cerveja mais vendida da Argentina; por essa marca, o publicitário recebeu o prêmio 
Mercúrio da Asociación Argentina de Marketing por sua estratégia de posicionamento de marca. 
162 A expressão poderia ser em português a seguinte: “se você beber uma cerveja, vai conquistar minas”. 
163 Pernas, peitos, bunda (tradução nossa). 



111 
 

 

três publicidades iniciaram uma “estratégia de marketing” que até hoje direciona a produção 

criativa de Schneider, sendo seu slogan: No importa lo que ves. Importa lo que es. 

 

Piernas 

 

 

Lolas 

 

Cola 

 

 

Assim como as sequências que abordamos ao longo desta dissertação, estas publicidades 

também foram veiculadas em outdoors no ano de 2007/2008. Destas, escolhemos para análise a 

primeira publicidade Piernas, justamente devido à semelhança entre esta e a de Brahma no Brasil 

(Olha.) apresentada ao início de nossa Introdução. 
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164 

 

Nosso objetivo é tecer algumas considerações que deem conta de uma interpretação. Pela 

leitura dessa entrevista vimos que o responsável pelas publicidades de Schneider bra(h)ma por uma 

posição dentro do espaço de enunciação onde essas produções publicitárias se inscrevem165. Do 

ponto de vista discursivo, diríamos que as relações de força se dão aqui pela inscrição na memória 

discursiva166. Vamos na análise a seguir tentar interpretar as marcas desse jogo de força e dos outros 

aspectos das condições de produção (mecanismos de antecipação e relações de sentido) aqui em 

jogo. 

Desse modo, podemos, grosso modo, estabelecer de início uma aproximação entre as 

textualidades que constituíram as sequências de Brahma aqui analisadas e o anúncio em tela. Assim 

como em SdE e SdC, pensando neste momento na materialidade não verbal, há o fragmento da 

garrafa de cerveja Schneider e, dentro de uma gravata de cor preta, temos “DESDE 1...” recortado. 

Como vimos na primeira parte desta dissertação, esse artifício alude ao tempo de existência da 

marca, que nos poderia passar, caso o ano estivesse presente, uma ideia de tradição167, devido ao 

                                                 
164 Campanha gráfica de Schneider. Disponível no sítio: <www.cervezaschneider.com>. Acesso em: 3 jun. 2008. 
165 E aproveitando da capacidade expressiva desse significante para explicar o movimento que tentamos aqui delimitar, 
diríamos que Schneider “bra(h)ma” no sentido de, como um animal, lutar pelo seu lugar. 
166 Lembramos aqui da enunciação de Fraticelli na entrevista citada acima: “que una marca que era totalmente 
desconocida pudiera ingresar en la mente del consumidor y estar dentro de la lista de opciones”. 
167 É o caso de “Desde 1888” de Brahma, que remete a uma tradição sobre a origem dessa cerveja. Uma tradição 
deslocada, como vimos no caso dessa marca na Argentina. 
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tempo de fabricação. Contudo, o que temos é a falta (premeditada). Aqui é necessário dizer que esta 

marca é fabricada na Argentina desde 1995168, ou seja, à época do anúncio em destaque, a marca em 

tela tinha apenas doze anos de existência no mercado – justificando então a omissão do ano de 

lançamento, já que por este não seria possível recuperar a ideia de tradição. 

Além do fragmento dessa garrafa, temos, no centro, a imagem quase total de dois copos que 

se tocam ocupando mais da metade do anúncio: sendo que mais abaixo temos a reprodução total 

desses copos – fato que estabelecerá relações de sentido com a materialidade discursiva do anúncio. 

Cria-se aí o efeito de que a imagem maior dos copos alude a duas pernas femininas que terminaram 

no início do joelho (base dos copos) – o líquido amarelo entra nesse jogo relacionando-se a cor de 

uma pele bronzeada pelo sol, e a cor branca, da espuma, o que poderia ser um short.  

Contudo essa imagem entra em tensão com o verbal, pelos enunciados No importa lo que 

ves./ Importa lo que es. E abaixo Lo que importa es la cerveza. Os sentidos evocados pela leitura 

desses enunciados rompem com o imaginário do interlocutor e o trazem para a realidade do ato de 

beber que é evocado neste anúncio (e materializado mais abaixo com a imagem, por inteiro, dos 

dois copos): uma cena atemporal, a do brinde, que pode ser contextualizada dentro de qualquer 

evento comemorativo nesse espaço de enunciação. Temos aí uma marca forte de uma prática 

cotidiana bastante comum em vários países: brinde no Brasil, brindis na Argentina, cheers na 

Inglaterra ou nos EUA. 

Os três enunciados, No importa lo que ves./ Importa lo que es. e Lo que importa es la 

cerveza., entram em relação com o que Fraticelli chama de antimarketing, pois em um movimento 

de disforia, trabalham um raciocínio lógico, ainda que de forma rasa e dentro de um senso comum, 

apresentando a questão da essência versus aparência, negando a aparência que a manipulação da 

foto, por sua perspectiva, cria e valorizando a cerveja, seu objeto, com a frase Lo que importa es la 

cerveza.  

                                                 
168 Ingressar em:  <www.cervezaschneider.com>. Acesso em: 3 jun. 2008. 
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Essa campanha, que rendeu a seu criador prêmios e reposicionou essa marca no mercado 

consumidor, mostra como é possível pelo jogo de imagens construir sentidos e evocar a 

sensualidade, mas estes se relacionam a um mundo de aparência, construído e manipulado. Essas 

publicidades exploram, inclusive, o conhecido refrão: “as aparências enganam”, com a qual a 

materialidade verbal destas peças entra em relação de sentidos. No entanto, também é possível dizer 

que se filia a saberes de outros campos, por exemplo, a dizeres da filosofia. Cabe acrescentar que o 

slogan desta campanha e a inscrição do enunciado Lo que importa es la cerveza entram em relação 

com o registro que aparece na etiqueta e que copiamos a seguir, respeitando os cortes a que foi 

submetido:  

Esta es la Auténtica 
cerveza Schneider 
elaborada con ingre/ 
selec/ 

 

É interessante, neste ponto, notarmos que o jogo que se realiza com os copos – aliás muito 

similar ao que foi realizado na publicidade de Brahma no Brasil com duas garrafas de cerveja (ver 

Introdução desta dissertação) –, aparece aqui numa forte tensão com os enunciados da escrita – o 

que, de alguma forma, nos fala sobre a antecipação da figura de um leitor, capaz de produzir 

sentidos acerca dessa trama e de explorá-los. 

Podemos detectar, desse modo, como, nesta publicidade, esse dizer de tom mais lógico ou 

racional é o lugar da organização do discurso sobre a cerveja, sobre o ato de beber uma bebida 

alcoólica; enquanto em SdBO, inclusive, há uma sequência (SdBO3) que valoriza claramente a 

estética da aparência, aludindo a um programa específico que manipula e trata imagens (El 

Photoshop tiene buena onda), é interessante observar como na campanha de Schneider se valoriza o 

contrário. Utilizam-se os recursos disponíveis à construção publicitária, como programas de 

imagens, jogo de luz, perspectiva fotográfica, contudo denuncia-se esse uso para mostrar que a 

essência é que tem de ser valorizada, no caso, o que importa é a cerveja – o que faz com que a 
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publicidade se aproxime mais do interesse do enunciador, que deseja que o interlocutor invista e 

compre cerveja. 

Esse tipo de operações pode ser considerada como parte do que no campo da comunicação se 

denomina como antimarketing169. Esta, dessa perspectiva, designa uma estratégia que busca uma 

forma de alcançar público que não se filia ao discurso convencional (o do marketing) (cf. 

TRINDADE, 2005) que circula na publicidade. Entendemos como discurso “convencional”, por 

exemplo, os sentidos que circulam em SdBO, essa estética do corpo perfeito (fetichizado) da 

mulher-objeto – e, portanto, lançam mão de todos os recursos necessários para manter a aparência 

na prática publicitária. Com isso vemos que o antimarketing utilizado nesta campanha de 

Schneider, apesar de considerado original por Fraticelli, responde a uma lógica de prática 

publicitária que visa interpelar os sujeitos indiscriminadamente e convocá-los a ocupar uma 

posição-sujeito consumidor170. De nossa perspectiva, o que temos aqui ao comparar a SdBO e esta 

campanha da Schneider são duas formas distintas de significar: trata-se de apostar em investimentos 

– dentro dessa economia da produção publicitária – que apresentem maior rentabilidade no que é o 

cerne de sua produção, garantir eficácia imaginária, tal como colocamos no capítulo 1, que promova 

a compra por parte do sujeito interpelado a atuar como consumidor. 

Passamos agora a tratar da segunda parte deste capítulo. 

 

 

                                                 
169 Podemos recuperar aqui, o slogan da campanha de Sprite, marca do grupo Coca-Cola, lançado mundialmente em 
1995 que apresentou essa mesma estratégia de antimarketing. Nestas os enunciados que circulavam junto às 
publicidades eram “Imagem não é nada./Sede é tudo./Obedeça sua sede. Sprite”. (cf. GODINHO, 2003). 
170 É profícuo a esta análise considerar a publicidade da marca Isenbeck, também de 2007, que consta no Anexo C desta 
dissertação. Nesta temos dois jovens que estão em um espaço que nos lembra um motel. A menina, sentada à beira da 
cama, olha para o “nada”, com um ar de descontentamento. O rapaz, que interpretamos como sendo seu companheiro, 
está caído na cama, "como muerto". É a materialidade verbal que vem para contextualizar o não verbal e dar direção 
para os sentidos que são interpretados a partir da imagem: "Con dos chopps menos, la que hubiera terminado "muerta" 
hubiese sido ella". E o slogan arremata: "Isenbeck: el que sabe, sabe". Aqui a estratégia de antimarketing funciona 
apelando para o aspecto negativo de se embriagar, de consumir a cerveja sem moderação. Por essa estratégia, o 
consumidor de Isenbeck é valorizado: ele sabe a hora de parar. Na verdade, o que fica claro é que o interesse (a libido), 
na publicidade comercial de forma geral, é “colocado” (há aí um investimento) na (possibilidade da) compra do 
produto. Não importa se este garantirá a conquista dos diversos aspectos do paraíso que se insinua. Ou seja, o que 
importa nem é a cerveja, como diz a publicidade da Schneider, o que importa é a compra, é o consumo. 
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2. E o que diz a número um da Argentina? 
 
 

Como já afirmamos anteriormente, consideramos as publicidades de Quilmes como parte das 

condições de produção de qualquer anúncio de cerveja na Argentina, haja vista sua tradição como 

líder desse mercado consumidor. Para tanto, selecionamos três publicidades de campanhas distintas 

que consideramos representativas, porque pensamos que dão conta de apresentar as várias formas 

de significar a Quilmes que colocaremos em relação com as que apareceram no caso das sequências 

da Brahma analisadas nesta dissertação. 

Apesar dos três outdoors terem sido veiculados no mesmo período, em 2009 (ao mesmo 

tempo em que circulava a campanha Carnaval buena onda da Brahma), acreditamos que a 

interpretação de cada uma delas se vincula, de certo modo, às considerações que tecemos durante a 

análise de cada uma das sequências. Nosso gesto de análise, portanto, irá nessa direção. 

A primeira publicidade trata do lançamento da cerveja vermelha de Quilmes, um novo tipo 

que precisava ser trabalhado, para ser inserido, com seus novos sentidos, na memória de um 

determinado espaço de enunciação171.  

                                                 
171 O que nos faz pensar que, guardada as devidas proporções, o movimento detectado nesta análise pode ser colocado 
em paralelo ao gesto fundacional que elucidamos em SdE, no primeiro capítulo desta dissertação. Naquela campanha e 
nesta publicidade há um investimento em inscrever um produto em uma determinada rede de sentidos. 
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Nesta há de certo modo um equilíbrio gráfico entre o verbal e não verbal. A materialidade não 

verbal desta publicidade se dá pela imagem da garrafa e de um copo de Quilmes pleno dessa cerveja 

“vermelha”. No topo do anúncio, há o enunciado: La oveja roja de la família, que (re)trabalha os 

sentidos da conhecida expressão “ovelha negra da família” 172: no caso não se trata da preta, mas da 

vermelha, aludindo à especificidade desse produto.173 Essa alusão ao produto não se dá apenas 

nesse enunciado, mas também pelo texto que aparece um pouco mais abaixo, no qual se explica, 

com detalhes, o processo de composição desse produto: 
                                                 
172 Ovelha negra é um termo utilizado para classificar algo ou alguém como “diferente”, “fora dos padrões”. No campo 
das práticas ordinais do dizer o que se interpreta é que “alguém diferente dos demais” (ovelhas claras ou brancas) é uma 
“ovelha negra”, é considerada absolutamente diferente das demais. No campo da Biologia explica-se esse fenômeno 
dizendo que se deve a uma alteração genética. 
173 Como a própria Quilmes explica em seu site: “Su color rojo cobrizo es producto de la perfecta combinación de 
maltas finamente seleccionadas y el tostado natural de los taninos de la cebada durante el proceso de malteo.”. 
Disponível em: <www.quilmes.com.ar>. Acesso em: 20 mar. 2011. 
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Quilmes Red Lager 
Una nueva variedad para descubrir tus sentidos 
Presentamos Quilmes Red Lager, la Cerveza Roja de Quilmes 
Quilmes Red Lager cuenta con un color cobrizo obtenido por 
una combinación perfecta de maltas seleccionadas. Esta 
amalgama de finas maltas permite lograr naturalmente el color 
que proviene de los taninos de la cebada. 
Su delicado amargor, tenue pero obligatorio, logra equilibrarse 
con un sutil sabor cremoso logrando un cuerpo refinado. 
Y su aroma fino y notable a lúpulo característico de la 
variedad Cascade nos regala un sabor único para esta cerveza. 
Quilmes Red Lager, una nueva variedad para descubrir tus 
sentidos. 
 

Desse modo, a chamada ao consumo se dá, fundamentalmente, a partir da escrita. Pelo não 

verbal, temos a alusão ao produto, mas não sabemos ao certo do que trata a publicidade. É pelo 

verbal que entramos em contato com as características particulares dessa cerveja, mediante um texto 

no qual se predominam sequências descritivo-explicativas que dão conta do processo de produção 

dessa cerveja, sobretudo no que tem a ver como os efeitos que pode provocar com relação aos 

“sentidos”. Fato este que garante a coesão, ao vincular-se não apenas ao enunciado que abre o texto, 

mas também ao fragmento Disfrutá tus sentidos, que funcionou como slogan174 e que – como já 

vimos, ao analisar outras peças publicitárias – entra em tensão com a inscrição que, em letra 

pequena, aparece ao pé deste texto: Beber con moderación. Inclusive, pelo fato de que o 

significante “sentidos”, neste contexto, abre uma sequência que não parece ficar restrita apenas ao 

tato, ao paladar, à audição, ao olfato e à visão. 

Passando para a próxima publicidade, nela encontraremos um recurso muito utilizado na 

mídia; inclusive nesta dissertação já apareceu duas vezes, uma na publicidade de Brahma no Brasil 

(apresentada na Introdução) e outra na Schneider (analisada no item anterior deste capítulo). Trata-

se de um jogo que se faz a partir de uma perspectiva fotográfica, no caso, um jogo ao redor de dois 

copos de cerveja juntos. 

                                                 
174 De fato, temos neste caso um “novo” slogan (que aparece em outras peças da Quilmes) que entra em relação com o 
tradicional El sabor del encuentro. 
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Os sentidos abertos por esse jogo ganham redirecionamento a partir da leitura dos enunciados 

que constituem a publicidade; nestes, sugere-se que o interlocutor “desfrute” dos sentidos não 

apenas da cerveja em si, mas também – como deduzimos a partir da inserção dessa modalização 

inclusiva, reforçada, enfatizada ainda pelo fragmento Alegría desde 1890 – do próprio jogo 

provocado pela ilusão óptica visual que passa a ser referido, por efeito da presença do significante 

humor, como uma brincadeira, como algo que não deve ser levado a sério. Assim, esta peça entra 

em relação com a publicidade da Schneider que, por sua vez, trabalhava com os sentidos da série 

instaurada pela marca Brahma, significando-os ao redor do par essência/aparência. 
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Nesta peça, Quilmes mostra claramente sua tradição; pelo enunciado Alegría desde 1890, 

recupera-se a data de início da fabricação dessa cerveja175, o que em nosso trabalho remete às 

observações que realizamos sobre o caso da Brahma, especificamente, na SdE (capítulo 1) na qual o 

rótulo da Etiqueta trazia a inscrição “Desde 1888”. O que, no caso desta publicidade, cabe 

acrescentar é que o sentido da tradição se vincula ao significante Alegría176, muito caro às peças de 

Brahma, especialmente na SdE2 e SdE3: Brahma refrescante anima hasta mil amigos e Brahma 

refrescante arena hielo mar alegría.  

Desse modo, o jogo visual explorado aqui trabalha o fetiche da cerveja, ligado a outra 

fetichização: a fixação numa parte (pelo todo) do corpo. 

Por fim, a terceira publicidade que selecionamos de certo modo nos permite vinculá-la a 

alguns sentidos detectados na SdBO, analisada em nosso terceiro capítulo. 

                                                 
175 Por isso entendemos melhor ainda por que as publicidades da Schneider omitem dados de sua origem, já que esta 
data remeteria a 1995, o que não a permitiria competir, neste quesito, com essas duas marcas. Lembremos que Quilmes 
ocupa o 1º lugar em vendas, seguida por Brahma. 
176 O significante “alegría”, inclusive, como já expressamos no capítulo 3, aparece recorrentemente nas projeções 
imaginárias que o argentino formula sobre o Brasil e o brasileiro. 
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Com o foco nos corpos que se projetam sobre uma paisagem de praia e mar (sujeita a um 

jogo de luz muito trabalhado), observamos dois homens e quatro mulheres. Estas, cujas 

nacionalidades são marcadas pelas vestimentas: – no caso, da esquerda para a direita, uma alemã, 

uma japonesa, uma norte-americana e uma italiana – estão na praia e acompanham dois rapazes 

que, pela cor de suas bermudas, representam os argentinos. 

Esta publicidade foi veiculada no verão de 2009, por essa razão há uma tarja que direciona o 

interlocutor a participar de uma campanha da época na qual os consumidores votariam qual seria o 

ponto turístico argentino que mais combinava com a Quilmes. Fazemos essa aclaração porque 

acreditamos que essa campanha se vincula ao enunciado que aparece logo de início nesta 

publicidade Promovemos el turismo extranjero. Ao ler esse enunciado, a pergunta que paira é quem 

é esse ‘nós’ que promoveria esse turismo? Seria a Quilmes? Seriam os interlocutores desta 
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publicidade votando em alguns dos pontos turísticos do país, como as praias do Mar del Plata? Ou, 

ainda, seriam os homens argentinos que, por sua beleza, atraem mulheres de diversos países na 

qualidade de turistas? 

É mister considerar que todas elas têm o corpo (graças ao Photoshop) e as poses que 

observamos no caso das mulheres que aparecem na SdBO1 e SdBO2 (analisadas no capítulo 3 desta 

parte); e inclusive, tal como observamos com relação a boa parte dessa sequência, aqui os corpos 

(fetichizados) estão no lugar da cerveja que aparece no canto inferior direito debaixo do que 

funcionaria como uma fotografia177. Cabe observar ainda que um dos “rapazes” é acompanhado por 

duas mulheres numa pose que aqui relacionamos à que aparecia na SdBO1, evocando o ménage à 

trois178; e o outro por uma. A quarta mulher está sentada na areia à espera, com uma expressão que 

não difere muito da das outras. Por fim, observamos que aqui aparece o slogan da Quilmes, El 

sabor del encuentro, resignificado e abrindo novos sentidos para as modalidades de sua referência. 

Neste ponto, os textos particularmente analisados permanecerão a partir de agora como 

referências específicas para dar lugar à compreensão de todo um processo discursivo do qual eles – 

e outros – são parte.  

 

Ao colocar em relação as publicidades da Quilmes com as da Schneider, analisadas na 

primeira parte deste capítulo, e com as da Brahma, trabalhadas nos três primeiros desta dissertação, 

é possível observar um entrecruzamento de sentidos e inclusive ver como os sentidos e os pré-

construídos das peças publicitárias da última marca permeiam e constituem os dizeres das 

primeiras. O pré-construído atravessava a hipótese inicial de nosso trabalho, levava-nos a focalizar 

os investimentos de uma marca para se inserir na memória, num outro espaço de enunciação, e o 

estudar como os sentidos que poderiam ser levados de um espaço para outro eram submetidos a 

uma inflexão “local” (não permanecendo no “global) – já vimos que esse movimento não precisa 

                                                 
177 Também aparece uma loira, alemã, “representando” um país de tradição cervejeira. 
178 Cabe esclarecer que, no total da cena explorada, nesta publicidade da Quilmes são várias “as relações” entre essas 
personagens que podem ser antecipadas. 
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ser constante e, também, que as publicidades de produtos “locais” entram em relação com as de 

produtos de outra origem. Esse movimento, em nosso caso, trabalha a relação Brahma/Argentina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Aproveitaremos este momento final para retomar alguns dos aspectos que observamos como 

principais do trabalho analítico desenvolvido ao longo dos quatro capítulos que constituem esta 

dissertação e aclarar que pretendemos finalizá-la no mesmo formato um tanto sui generis com o 

qual iniciamos nossa Introdução. Recuperaremos os estranhamentos nela narrados sobre os quais é 

válido considerar que, apesar de terem funcionado como direcionadores para determinar a estrutura 

desta dissertação e sua divisão em duas partes, não foram incorporados em nosso trabalho de 

análise, a não ser por alguma menção circunstancial. Nesse sentido, “necessitamos” registrar o 

esforço que tivemos de fazer para distanciar-nos, como analistas do discurso, dos efeitos que nos 

habitam e nos constituem como brasileiros ao analisar nosso corpus; o esforço que realizamos para 

não ficar à mercê dos sentidos que daríamos para as publicidades aqui estudadas.  

Por fim, antes de voltar a “pôr a mão na massa”, é mister esclarecer que concebemos este 

trabalho, realizado a partir da perspectiva da Análise do Discurso, como um estudo de caso sobre o 

processo pelo qual um produto – de uma marca “originalmente” brasileira que passa ainda hoje por 

um processo de expansão mundial – é colocado, num determinado espaço de enunciação, em 

relação com determinados sentidos e com certos pré-construídos, formas estas mediante as quais a 

memória discursiva se materializa no discurso (cf. Indursky, 2011). 

1 

Como acabamos de anunciar, iniciamos este item retomando o discurso que marcou a 

Introdução desta dissertação: o daquele sujeito dos estranhamentos. Para tanto, se faz necessário 

recuperar aqui o primeiro deles para poder abrir uma série de considerações. Em 2004, ao 

depararmos com as peças de SdE nas ruas da cidade de Buenos Aires, para nós, posicionados não 

como analistas, mas como brasileiros, sentíamos que aquela produção não condizia com o discurso 

de Brahma, pelo menos não com o qual estávamos acostumados. A esse fato se somava o de que o 
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discurso publicitário – por subordinar-se justamente a um processo de expansão e de “globalização” 

– se caracterizaria, de nossa perspectiva, como um discurso massificado, fato que não daria lugar a 

diferenças tão marcantes. A principio, podemos dizer que, em parte, ainda concordamos com esse 

pensamento... Pelas análises que fomos tecendo ao longo desta dissertação pudemos detectar que há 

nas condições de produção de qualquer publicidade antecipações que buscam realizar um discurso 

que interpele o interlocutor convocando-o a ocupar uma posição-sujeito “consumidor”. Assim, seja 

no Brasil ou na Argentina ou em qualquer país, a marca Brahma se inscreve, como qualquer 

publicidade, na esfera do Capitalismo contemporâneo e, mediante um processo de produção que se 

apoia, fundamentalmente, sobre dois pilares: o briefing e o brainstorm – dois mecanismos que se 

relacionam, como já dissemos, com o funcionamento das formações imaginárias –, que tentam 

atingir o referido poder de interpelação ou, como diria Carvalho (cf. 2003), de “apelo ao consumo”. 

Porém, como também podemos inferir a partir de nossa análise, o discurso publicitário se submete a 

determinadas inflexões: para que sentidos sobre um objeto estabeleça relações com certos pré-

construído é necessário que, nesse movimento “global”, se recuperem, discursivamente, sentidos e 

formas de dizer relacionados ao “local”.  

2 

De acordo com nossa interpretação, nas textualidades de SdE e SdC, a materialidade verbal 

aparece bem determinada, direcionando o sentido do não verbal; na primeira sequência, temos pelo 

verbal o estabelecimento de um sentido sobre a marca Brahma, inclusive, essa marca é trabalhada 

por um acróstico, mediante uma prática de escrita. Por esse trabalho, predica-se Brahma, e essa 

predicação passa a ser considerada como uma definição, que inicia nesta sequência um efeito de 

série (cf. ACHARD, 2007) que será recuperado na SdC. Por esse efeito de série, atribuímos à 

enunciação da SdE um “gesto fundacional”, que tenta inscrever a marca Brahma, como objeto nesse 

espaço de enunciação.  
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Na segunda sequência (SdC), a materialidade não verbal dá um “salto” em relação à SdE, 

apresentando, como vimos em nossa análise, uma proliferação de elementos cuja interpretação pode 

levar para distintos sentidos. No entanto, é mediante o slogan que se dá uma direção para os 

sentidos (estabilizando um certo equívoco) que podem ser abertos pelo não verbal, interpelando o 

interlocutor – inclusive com o modo verbal imperativo – a ocupar a posição-sujeito “consumidor”. 

Ainda, cria-se um efeito pelo qual o objeto Brahma é apresentado como se fizesse parte da 

lembrança do interlocutor ou habitasse os sentidos do passado.  

Na SdC, ademais, encontramos um alto grau de fetichização da mercadoria ou produto, pois 

nessa campanha a Brahma é colocada em relação com uma série de sentidos vinculados a 

divindades e práticas orientais. Para alcançar esse objetivo, recupera-se inclusive, o efeito de série 

relacionados ao “refrescar” – fundado na/pela SdE –, como se esse objeto discursivo, Brahma, 

assim como essa série, já estivessem instaurados, relacionando-se com certos pré-construídos 

inscritos na memória.  

Por fim, podemos dizer que na SdC, a produção de sentidos também se organiza na leitura e 

interpretação do verbal ao relacioná-lo justamente ao não verbal. 

Por essas considerações, será interessante recuperar novamente, neste espaço, o trabalho de 

Celada e Rodrigues (2006, p. 395-406). Ao tentar delinear os possíveis trajetos de leitura previstos 

na produção de grafites da cidade de São Paulo e grafites da cidade de Buenos Aires, as autoras 

detectam, no caso destes últimos, uma tendência a permanecer na letra, inclusive com práticas que 

remetem a uma escrita literária: há um gozo em permanecer na letra e nos jogos que esta possibilita, 

no trabalho sobre a letra ou sobre os vários sentidos dos significantes179. Já no caso dos paulistanos, 

em compensação, ainda segundo as autoras, há um gozo em trazer para o grafite o que não está na 

língua – o real, a exterioridade180 – e o gozo, com relação à língua, parece acontecer pelas 

identificações com formas de dizer da oralidade. Colocando em relação as considerações desse 

                                                 
179 Cf. Ibidem. 
180 Cf. Ibidem. 
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trabalho com as ilações que fomos tecendo não só ao longo desta dissertação, mas também ao início 

deste tópico, podemos também destacar que há nas sequências aqui analisadas, de formas distintas, 

uma predominância181 da ordem do não verbal (na SdE, especificamente, como “escrita”) como um 

elemento que parece direcionar a interpretação do interlocutor. E essa consideração pode ser 

reiterada, inclusive, num certo ponto de nosso trabalho, no qual afirmamos que o efeito de sedução 

acontece, nessas publicidades gráficas, no/pelo verbal.  

Por nossa interpretação, podemos dizer que o sujeito que se inscreve no espaço de enunciação 

que focalizamos, de maneira regular, se identifica com a escrita (e uma escrita com vieses 

específicos, como vimos nas considerações do capítulo 1, a partir das conclusões tiradas por Celada 

e Rodrigues (2006) e, neste ponto, poderíamos acrescentar com o verbal, letrado “e não apenas com 

o não verbal”. Esta consideração, de certo modo justifica que sentíssemos estranhamento com 

relação à posição aberta pelas publicidades argentinas para que o destinatário se identifique e goze 

com a escrita o com o verbal (letrado), pois nos filiamos a um espaço de enunciação brasileiro, no 

qual funciona um forte apego à oralidade e não à escrita (cf. ORLANDI, 2002).  

3 

A partir de relações como a que acabamos de tecer, analisar uma publicidade argentina era, 

até 2007, encontrar sempre o gozo na letra, nos jogos que a trabalhavam e isso fez com que 

“criássemos o hábito” (tomados por uma identificação imaginária) de, ao nos deparar com uma peça 

publicitária argentina, reparar no funcionamento de sua materialidade verbal, pensando que o não 

verbal nunca atingiria as formas que, de maneira regular, apresenta nas publicidades brasileiras – 

nas quais tal materialidade tem um peso muito forte e se vincula a certos sentidos predominantes 

(cf. VALENTIN, 2005). Movidos, de forma ingênua, é verdade, dentro desses sentidos, esquecemos 

que o discurso publicitário se trata da ligeira “língua de vento”, como observam Gadet e Pêcheux 

                                                 
181 É mister lembrar que o que observamos representa justamente “tendências discursivas” e, portanto, não precisam ser 
“constatadas” em todas as publicidades; alias, não é isso o que propomos, até porque pensamos que tais tendências 
apresentam sua forma heterogênea de acontecer. 
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(2004, p. 23); por estar tomados por esses sentidos, veio – junto da SdBO – o segundo 

estranhamento.  

Por nossa interpretação, inscritos nesse momento como brasileiros, tomados pela força desse 

confronto, agora Brahma se aproximava mais, nesse espaço de enunciação, do que seria uma 

cervejaria brasileira (inclusive, explorando possíveis referências a essa origem), sobretudo, 

mediante os sentidos evocados pelo não verbal, pelas cenas e as figuras humanas que compunham a 

SdBO, analisada em nosso capítulo 3 da segunda parte. Contudo, esse nosso estranhamento também 

teve de ser submetido a certas inflexões. 

4 

Na SdBO, deparamo-nos com uma série de possíveis sentidos que direcionam, por nossa 

interpretação, para outros caminhos discursivos.182 E essa alteração se dá fundamentalmente pela 

relação entre a materialidade discursiva de suas peças; nestas, o não verbal traz cenas 

protagonizadas por figuras humanas que nos remetem tanto à fetichização do corpo feminino como 

metonímia e como metáfora da cerveja – pois em alguns casos chega a funcionar no lugar desta –, 

explorando ao máximo certas “fantasias sexuais”, quanto à ruptura do silêncio que havia na SdE e 

na SdC no que se refere à relação Brahma-Brasil, levando-nos assim a outro lugar de interpretação. 

Vale considerar que isto produz, também, uma mudança na relação entre o não verbal e o verbal, 

mudança que é, inclusive, reforçada também por esta última materialidade: o efeito de série, que 

aparece fundado na SdE e instaurado na SdC, pelo recurso do slogan, na SdBO não é recuperado183. 

O investimento e inversão feitos na SdBO podem ser compreendidos a partir da composição de seu 

slogan: o gesto “joia”, reconhecido pelo argentino como um gesto tipicamente brasileiro, junto de 

Buena onda, um modo de dizer usual nesse espaço de enunciação que traduziria o referido gesto. 

Neste slogan, pela junção desses dois elementos que relacionam algo que é tanto do brasileiro como 

do argentino, Brahma parece habitar e explorar a “fronteira” entre dois espaços de enunciação. E 

                                                 
182 Cunhamos essa mudança em nossa análise mediante o que formulamos como uma inversão discursiva. 
183 O que implica mais uma consideração para a inversão discursiva. 
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essa fronteira parece ser bastante produtiva e dar conta da eficácia imaginária da qual precisa a 

produção da publicidade; se trata, ao final, de um lugar privilegiado que uma cerveja argentina 

dificilmente poderá ocupar.  

Desse modo, recuperando uma forma de dizer argentina e um gesto brasileiro, a SdBO dá 

continuidade ao processo de inscrição de seu objeto discursivo, num lugar “confortável”, como se a 

Brahma estivesse já na memória, retomando a gradação que se iniciou com um “gesto fundacional” 

na SdE e que se prolongou na SdC. 

Contudo, vale dizer, que mesmo alterada sua relação com o não verbal, pudemos detectar em 

nossa análise que a materialidade verbal continua presente na SdBO exigindo, por uma opacidade 

que analisamos em detalhe, um determinado gesto de leitura.184 Mesmo sob a base de cenas 

protagonizadas por figuras humanas com corpos trabalhados pelo Photoshop, o não verbal não traz 

por si só a “fantasia” que tenta produzir no interlocutor; é o verbal em sua materialidade – na 

relação que estabelece com o não verbal, novamente estabilizando certos sentidos e  trazendo outros 

relacionados ao fragmento buena onda do referido slogan –, que convoca o interlocutor a investir 

seu dinheiro nesse objeto; vendendo o sonho de, por essa cerveja, alcançar o que se cobiça do outro 

e, ainda, preservar aspectos que o aproximam dos sentidos de ter buena onda. Desse modo, na 

SdBO, pelo gesto de leitura que é solicitado e pela relação que se constrói entre verbal e não verbal, 

se constitui o discurso de sedução, de apelo ao consumo. 

E, sob essa direção discursiva, podemos compreender também a campanha de Brahma de 

2009 na Argentina, que continuaria explorando a inversão discursiva que marca as publicidades 

abordadas em nossa segunda parte. Pelos sentidos evocados a partir da força do significante 

Carnaval, se trabalha aí a festividade do outro de um modo específico. Tomada pelos sentidos de 

ocupar um lugar de fronteira entre dois espaços de enunciação, como já dissemos, a marca Brahma, 

                                                 
184 Um gesto de leitura marcado, como foi dito acima, por um determinado efeito de opacidade nessa materialidade. 
Não podemos perder de vista qual é o suporte midiático, como vimos na Introdução deste trabalho, no qual foram 
veiculados os textos de SdBO: um outdoor, onde, por sua posição, nas ruas de uma cidade, é antecipada a exigência de 
uma leitura rápida, clara, sem muitos rodeios; algo que não parece ser garantido aqui.  
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mediante a produção de sua agência na Argentina, transpôs essa fronteira entre sentidos para a 

fronteira geográfica na qual esse país limita com o Uruguai: trata-se mais precisamente da cidade de 

Gualeguaychú, a cidade – que, como o Rio de Janeiro no Brasil, foi a escolhida para receber o que 

seria o Carnaval da Argentina. Brahma tanto se aproveita do lugar que habita, que se torna, assim 

como no Brasil, a patrocinadora do Carnaval da Argentina. 

Concluímos este tópico com a seguinte reflexão: observar todos esses fatos da linguagem vem 

a ser considerá-los em sua historicidade, como eles representam um lugar de entrada na memória da 

linguagem, sua sistematicidade, seu modo de funcionamento (cf. ORLANDI, 1996, p. 56).  

5 

Desse modo, podemos inferir que a marca Brahma, aproveitando-se de habitar em uma 

fronteira produtiva, sobre a qual já falamos, traz à tona o par identidade/outro, o que nos possibilita, 

de certo modo, conhecer aspectos do funcionamento de outra formação social. Por essa razão, 

acreditamos que esta dissertação pode contribuir para os estudos que se referem tanto à Argentina 

como ao Brasil. 

Nesse sentido, podemos observar que as duas últimas campanhas (SdBO e a do Carnaval) em 

sua totalidade, fundamentalmente, se aproveitaram de uma fantasia ao máximo, explorando um 

processo de significação do brasileiro e um imaginário que o argentino teria projetado do brasileiro. 

O fato de este ser trabalhado como o outro (Outro, pelo sistema de referências a um universo 

simbólico que implica) do outro (isto é, do argentino) funciona como indício de um pré-construído, 

que materializa a memória discursiva sobre o brasileiro.  

6 

Em nossa análise do capítulo 4, Brahma passa a aparecer como parte das condições de 

produção da publicidade da cerveja Schneider; o que nos levou a reafirmar que a marca brasileira já 

estaria inscrita na memória; inclusive, sendo reconhecida como líder, como podemos identificar no 

discurso de Fraticelli, publicitário responsável pela campanha da Schneider. Além dessa questão, é 
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mister considerar que, por essa campanha, esta cervejaria argentina ganhou projeção e alcançou o 

terceiro lugar em vendas, ficando logo atrás da marca brasileira; e o caminho para esse “sucesso” 

foi justamente distanciar-se explicitamente de produções que, como as de Brahma, pretendiam 

vender sonhos que não eram “reais”. O recurso sobre o qual a campanha de Schneider se baseou foi, 

para usar a designação da área da comunicação, o do antimarketing, cujo objetivo é construir, 

segundo Trindade (2005) seu discurso na contramão de um discurso considerado convencional, 

como – segundo o autor – se subvertesse o processo usual de construção da publicidade. O objetivo 

de tal estratégia185 seria dar ao interlocutor a ideia de que ele é quem “escolhe” se deseja ou não 

consumir o que é anunciado. E foi por essa estratégia que Schneider alcançou o terceiro lugar, 

ficando logo atrás da Brahma. E o que isso significa? Isso significa, sob nossa perspectiva, a 

possibilidade de que os interlocutores que não eram interpelados por discursos publicitários como 

os da Brahma pudessem passar a ser interpelados por Schneider. O que, por sua vez, nos leva a 

pensar que, a partir de SdBO, Brahma passa a desatar novas séries de sentido, impulsionando a 

Schneider a se filiar a essa nova série. 

A partir dessas ilações, fica a reflexão sobre qual é o caminho para “se esquivar” dessa 

interpelação? Se não formos “pegos” por um lado, seremos por outro. Fica cada vez mais difícil se 

desvencilhar e sair ileso das entranhas desse discurso... 

7 

A questão que nos colocamos no último tópico do presente item nos permite finalizar este 

trabalho recuperando o funcionamento de uma profícua metáfora, cunhada por Gadet e Pêcheux 

(2004) como “língua de vento” – da qual nos utilizamos em alguns momentos. Em A língua 

inatingível: o discurso na história da Linguística, os autores se referem à língua da publicidade 

como uma “língua de vento” que, na verdade, funciona como uma de ferro. E acrescentam: 

O capitalismo contemporâneo, por seu lado, compreendeu que tinha interesse em 
quebrar as estátuas [de mármore onde se protegia a língua de madeira socialista]. 

                                                 
185 Ibidem 
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Dominação mais sutil, que consiste em reforçar as marcas pelo jogo interno de sua 
diferença, pelo logro publicitário da linguagem comercial e política: a ‘língua de 
vento’ permite à classe no poder exercer sua maestria, sem mestre aparente. Ela 
não serve tampouco a seu mestre. O imperialismo fala hoje a língua de ferro, mas 
aprendeu a torná-la tão ligeira quanto o vento (GADET E PÊCHEUX, 2004, p. 23-
4). 

 

Recuperando ainda formulações realizadas por esses autores, retomamos desse livro uma 

afirmação em que se recupera a importância de se ter atenção sobre os movimentos ligeiros dessa 

língua “tão volátil”, ao colocá-la em relação com outra língua, desta vez dura e nada volátil: a “de 

madeira” que eles vinculam ao direito e à política para afirmar que “se enrosca com a língua de 

vento da propaganda e da publicidade.” (2004, p. 23). De fato, isso reforça a complexidade que 

apresenta a língua da publicidade, como dizem esses mesmos autores uma “face obscura de nossa 

modernidade à que uma reflexão sobre a língua não poderia permanecer cega” 186. 

Refletindo sobre as relações que estabelecemos durante as análises neste estudo de caso, 

pudemos compreender o funcionamento dessa metáfora: a língua da publicidade parece de vento, 

mas funciona como se fosse “de ferro”, devido à relação entre sua volatilidade intrínseca – que 

permite, por exemplo, de um ano para o outro que uma campanha mude totalmente a direção dos 

sentidos que vinha instaurando – e seu poder de interpelação, que busca alcançar “a todos” 

indiscriminadamente, o que podemos constatar, por exemplo no esforço que a campanha da 

Schneider faz para distanciar-se de outras marcas de cerveja explorando um discurso que caminha 

em direção contrária, por exemplo, à da SdBO. Essa língua de vento se aproveitaria inclusive do 

vaivém de sentidos que supõe a globalização de certas marcas publicitárias, explorando uma 

produção que se nutre de sentidos de diversas regiões da memória discursiva, como ficou claro em 

nosso capítulo 4. 

Consideremos que pensar no “vento” é pensar na leveza do ar atmosférico em movimento 

natural e na dispersão que sua atuação supõe. Se enumerarmos aqui os suportes que veiculam o 

discurso publicitário atualmente – como outdoors, revistas, jornais, comerciais entre programas de 
                                                 
186 Ibidem. 
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rádio e televisão, anúncios em ônibus e trens – essa ilação nos permite dizer que a publicidade, num 

movimento aparentemente natural, também se instaura em diversos lugares no âmbito cotidiano, 

adquirindo assim uma característica que a liga à leveza do vento. Pensando ainda no funcionamento 

do discurso publicitário dentro do cenário urbano, veremos que essa relação com a volatilidade 

também se dá por seu caráter intervalar, intrínseco à formulação desse discurso. Imaginemos as 

diversas produções publicitárias habitando distintos suportes e/ou canais midiáticos, em todos os 

casos, a publicidade aparecerá em um intervalo, por assim dizer, de uma programação: durante um 

programa de televisão, as campanhas aparecem sempre nos intervalos comerciais; um jogo de 

futebol, narrado por uma emissora de rádio, os anúncios são inseridos entre um passe e outro de um 

jogador; a leitura de uma revista ou um jornal, mais publicidades; e, se pensarmos, por fim, o 

trânsito em uma cidade, no cenário urbano, os outdoors também estarão lá, funcionando como 

pausas, como distrações, por exemplo, em um cenário de congestionamento (DE CERTEAU, 

1995). Esse aspecto intervalar também se filia ao movimento de leveza do vento, que passa e, 

aparentemente, não marca, é fugaz. Contudo, diferente do vento, no caso do discurso publicitário, 

sua interpelação deixa sinais. Tanto que Gadet e Pêcheux (2004) afirmam que seu funcionamento é 

como o de uma língua de ferro; e pensar em “ferro” é justamente pensar numa materialidade 

resistente, que marca – como ocorre quando pensamos nos animais de um pasto, marcados pelo 

fogo do ferro de seu dono. 

Sobre essa língua de ferro, vale aqui recuperar uma nota de rodapé, presente na Introdução do 

referido livro de Gadet e Pêcheux citado ao início deste tópico. Tomados pela ironia, os autores 

afirmam que: 

A arte publicitária, considerando-se como verdadeira prática poética de massa de 
nosso tempo, se orgulha de vender o sonho. Pura poesia da diferença! Nenhuma 
relação com o capitalismo (2004, p. 26). 

 
Temos, nessa nota, o porquê da importância de refletirmos sobre a escura face dessa 

modernidade, que está embutida nessa língua volátil. Essa língua fugaz que é antagônica – pois ao 
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mesmo tempo em que é leve, como o vento, é tão dura, tão marcante, como o ferro, como afirmam 

Gadet e Pêcheux – apesar de considerar-se um gênero de massa, esse fazer publicitário se filia à 

diferença e à exclusão. Ao anunciar um produto, automaticamente, esse discurso convoca seu 

interlocutor a ocupar um lugar de consumidor e incluir-se nos sentidos que são postos em cena. No 

entanto, nesse movimento, há também o processo de exclusão. A venda dos sonhos não é para 

todos, ocupam apenas o lugar de consumidores aqueles que detêm o poder de compra, aqueles que 

podem projetar no produto sua libido. Os outros, mesmo que fisgados pelo desejo, não terão acesso 

pela via da compra. 

Desse modo, esse discurso que perpassa vários cenários interpela seus sujeitos de forma 

brusca: não só os sinaliza, mas também os diferencia por meio desse instrumento. Pura poesia da 

diferença! 
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ANEXOS 

ANEXO A: CORPUS CENTRAL 

Campanha de Brahma 2004/5: Etiqueta187 

Publicidade 1 

 

 

Publicidade 2 

 

 

 

                                                 
187 Publicidades retiradas do sítio <www.brahma.com.ar>. Acesso em: 20 nov. 2005. 
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Publicidade 3 
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Campanha de Brahma 2006: Caleidoscópio 188 

Publicidade 1 

 

Publicidade 2 

 

 

 

                                                 
188 Publicidades retiradas do sítio <www.brahma.com.ar>. Acesso em: 2 maio 2007. 
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Publicidade 3 
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Campanha de Brahma 2007: Buena Onda189 

Publicidade 1 

 

 

                                                 
189 Publicidades retiradas do sítio <www.brahma.com.ar>.Acesso em: 2 maio 2007. 
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Publicidade 2 
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Publicidade 3 
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Publicidade 4 
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Publicidade 5 
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ANEXO B: ENTREVISTA À MARÍA SOL VIEIRO 

 

Universidade São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana 

 
 
Alumno: Amanda F. S. Valentin – n.USP: 3708710 
Jefe de tesina: Profesora Doctora María Teresa Celada 
Título del proyecto de Maestría: Publicidade brasileira, publicidade argentina: um 
contraste discursivo. 

 
 

Cuestionario – Brahma 
Nombre: María Sol Vieiro 
Profesión: Administradora 
Relación con la marca Brahma Argentina: jefe de marca - Brahma 
 

1. En su opinión, ¿cuál es el papel de la cerveza para la sociedad argentina? 

La cerveza es la bebida alcohólica de mayor consumo per capita en Argentina. La cerveza 
cumple hoy un rol social, ya que el consumidor elabora problemas relacionadas con el 
vínculo con los otros  y satisface necesidades vinculadas con la pertenencia al colectivo 
social.  

 

2. Brahma llega a Argentina en 1992190. En ese período ¿quién producía las publicidades de 
la marca? ¿Una agencia local o extranjera? 

Hasta el 2002 la agencia era Savaglia (agencia local). Desde el 2002 es Craverolanis. 

Aclaración: Brahma desembarca en la argentina en 1984 con la importación de latas de 
Brasil. En 1994 abre la planta de Luján y comienza con la producción local, arrancando su 
comercialización a principios del 95. 

 

                                                 
190 Datos extraídos del sítio de Brahma en Internet. 
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Datos extraídos de: <www.camaracervecera.com.ar/ventas-de-cerveza-en-la-argentina.php>. Accedido en: 

10 nov. 2008. 

3. Considerando el gráfico y el mercado de cerveza argentina, ¿en qué posición de venta se 
encuentra Brahma? 

Brahma es la segunda marca más importante en volumen en el mercado argentino con una 
participación de aproximadamente 15 puntos. 

 

4. De todo el mercado cervecero en Argentina, ¿cuál marca de cerveza es la principal 
competidora de Brahma? 

Brahma participa del segmento de las marcas mainstream del mercado. Dentro de este 
segmento también se encuentran: Quilmes, Budweiser, Schneider, Isenbeck. A esto 
deberíamos agregar las marcas regionales (no tienen cobertura nacional, están 
concentradas en pocas provincias) como Andes, Norte, Salta, Santa Fe. 

De todos modos es importante destacar que Brahma tiene una posición competitiva muy 
diferente en las diferentes regiones del país, llegando a ser lider con mas de 60% de 
participación en algunas y teniendo menos de 5 puntos en otras. Debido a esto el 
competidor directo no es necesariamente el mismo en cada región ni tampoco lo es el 
mismo el rol que tiene la marca en cada lugar. 

 

5. ¿Brahma se destina a qué público? 

Brahma esta orientada a jóvenes entre 18 y 25 años que viven la vida de manera optimista 
y descontracturada. 

 

6. En un trabajo anterior, analizamos contrastivamente las publicidades de Brahma 
Argentina de 2004/2005 (marbetes que jugaban al acróstico con las letras de Brahma191) y 

                                                 
191 Ver Adjunto I 
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la publicidad de Brahma en el mismo período en Brasil192. En ese trabajo llegamos a una 
posible consideración que al sujeto argentino “funcionaba” un discurso más ligado a 
escritura, donde el texto traía una solicitación o un reclamo de consumo mucho mayor que 
la iconografía. Lo contrario pasaba en Brasil, donde ese reclamo se efectuaba en el 
iconográfico, por intermedio del sensual. ¿Mirando las correspondientes publicidades 
enviadas en anexo, crees que esa relación es posible? Es decir, ¿el sujeto argentino se 
relaciona mucho más a lo textual que a lo visual? 

No creo que sea así. El Argentino es más visual y ésta es una categoría más emocional e 
impulsiva. Yo no estaba en ese momento en la marca, interpreto que el objetivo fue buscar 
mayor recordación espontánea de marca jugando con picardía (condimento que siempre 
esta presente en la publicidad de brahma) justamente  con el nombre de marca y 
generando una asociación directa de la marca con la refrescancia (principal atributo que se 
trabajaba en ese momento). 

 

7. En un análisis comparativo, detectamos que hay una distinción muy grande entre las 
publicidades de 2004 (Marbetes)193, 2005194 (Calidoscopio) y 2006195 (Buena Onda) de 
Brahma en Argentina. ¿Por qué en tan poco tiempo campañas tan distintas? ¿Esas 
distinciones no serían perjudiciales para el fortalecimiento de la marca en el país? 

Brahma tuvo dos líneas de comunicación claras.  

Una inicial que llega hasta mediados del 2005 donde lo que se trabajaba eran los atributos 
intrínsecos del producto (refrescancia, suavidad, drinkability). En el 2005 se lanzó un 
comercial que buscaba trabajar la “autenticidad” (en busqueda de un valor más emocional 
donde anclar la marca), pero esta línea comunicacional no prospero. 

En el 2006 se buscó construir un vínculo con el consumidor más emocional y se lanzó la 
campaña Buena Onda. Con este camino se logra explotar de forma positiva el origen 
brasilero de la marca, haciendo referencia a un valor que resulta  para los consumidores 
profundo y altamente significativo. Refleja la forma descontracturada de vivir la vida, 
propia del espíritu brasilero, el famoso “tudo beim” que reconocemos en los brasileros. 

Dentro de esos dos caminos ha habido algunos vaivenes, pero las líneas comunicacionales 
han sido las que detallo. 

 

8. Las publicidades de cerveza en Brasil, durante años, estuvieron muy marcadas por la 
presencia de la sexualidad. Con los años, y la intervención del gobierno con  la prohibición 
de la invocación sexual en las publicidades, esas piezas publicitarias pasaron a no 
vehicular más imágenes ligadas a la sensualidad. En la campaña de Brahma Argentina en 
2007196, vimos algo nuevo: la apelación a  la sexualidad femenina aparece con mucha 
fuerza, algo que antes no ocurría. Aunque nos parece evidente el tema de la exageración 
interpelando todas las piezas publicitarias de esa campaña, en un momento en que 
muchos países evitan ese tipo de propaganda, más apelativa, ¿qué lleva Brahma Argentina 
                                                 
192 Ver Adjunto II 
193 Ver Adjunto I 
194 Ver Adjunto III 
195 Ver Adjunto IV 
196 Ver Adjunto IV 
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a utilizar el recurso de la sensualidad en esa campaña? ¿Es algo solo de Brahma o es algo 
general en ese ramo en el país? 

Brahma siempre ha usado el recurso de la sensualidad en mayor o menos medida. Desde 
sus inicios ha sido el sponsor de los carnavales de Argentina y ha estado presente en casi 
todos sus comerciales. De hecho es un atributo que se apropia la marca. Con el nuevo 
posicionamiento de Buena Onda  desde el 2006 también se identificó como un tema para 
trabajar el mundo de los sensual y actitudinal que los argentinos reconocemos en lo 
brasilero y se buscó explotarlo aun mas. Luego de la campaña “Son mias” del 2007 
decidimos en pos de evitar controversias limitar un poco el tema.    

 

 

9. ¿Qué sería un “sujeto Buena Onda”? ¿Ese sujeto, de algún modo, rememora el sujeto 
brasileño: un tipo más fanfarrón? 

Se refiere a un sujeto que tiene las cosas que los argentinos reconocemos como positivas de 
los brasileros: optimista, pícaro, divertido, etc.  

 

 

10. ¿Por qué no fue utilizado, como en Chile197, y Ecuador198, por ejemplo, el slogan que 
funcionó tan bien en Brasil: refresca até pensamento? Además, ¿por qué cambiar ese slogan, 
Refrescá tu imaginación, por Buena Onda? 

El cambio se refiere a lo que explico en la pregunta 7 (búsqueda de construir un vínculo 
más emocional y de mayor identificación con el consumidor). 

El tema de porque se uso imaginación y no pensamiento, no lo tengo muy claro (no estaba 
en la marca en ese momento). Lo que tengo entendido es que refresca hasta el 
pensamiento no tenia un buen entendimiento en los consumidores, en los testeos que se 
realizaron.  

 

11. ¿Crees que actualmente la imagen de Brahma se relaciona a una nacionalidad brasileña 
o ya se ha tomado como una cerveza argentina? 

Los consumidores reconocen el origen brasilero de la marca, pero la viven como propia. La 
marca esta en el país hace 25 años por lo que los consumidores más jóvenes conocen a la 
marca desde siempre. A esto también se le suma el hecho de  que la marca habla siempre 
en clave local (argentina) generando fuerte identificación de los consumidores tocando 
temáticas muy cercanas a ellos. 

 

12. ¿Sabría ayudarnos con indicaciones de lugares donde podamos hacer una búsqueda 
para encontrar publicidades de Brahma en Argentina? Todas las piezas que aquí están 
encontramos en Internet, en el antiguo sitio de Brahma, sin embargo no tenemos las piezas 
anteriores a 2004 y tampoco las posteriores a 2007. 

                                                 
197 Ver Adjunto V 
198 Ver Adjunto VI 
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En el canal de youtube “bunaondabrahma” están los comerciales de los últimos años y 
desde que se empezó con el nuevo posicionamiento ligado a Buena onda. 

2006: brahma Buena Onda 

2006: Brahma Promo buena onda 

2007: Brahma son mias 

2008: Brahma Anecdotas 

2008-2009: Brahma Beats 

2009: Brahma Provocame 

Anterior al 2002  no hay nada ahí. En el reel histórico debería estar todo, pero no lo tengo 
conmigo. 

 

¡Gracias por la contribución! 

Amanda Valentin 

valentin@uol.com.br / amanda.valentin@usp.br  
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Anexo I 
Marbetes – Campaña 2004/2005 
 

 

Anexo II 
Olhe (Mirá) – Campanha Brasil 2004/2005 
 

 
Anexo III 
Calidoscopio – Campaña 2006 

 

 

Anexo IV 
Buena Onda – Campaña 2007 
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Anexo V 
Brahma Chile 

 

 
Anexo VI 
Brahma Ecuador 
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ANEXO C: CORPUS DE APOIO 

Campanha de Schneider 2007199 

Publicidade 1 

 

                                                 
199 Campanha 2005/2006. Publicidades retiradas do sítio: <www.cervezaschneider.com>. Acesso em: 2 maio 2007. 
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Publicidade 2 

 

Publicidade 3 
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Campanha de Isenbeck 2007200 

 

                                                 
200 Publicidade retirada do sítio <www.isenbeck.com.ar>. Acesso em: 2 maio 2007. 
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Campanha Brahma Pós-2007201 

Publicidade 1 

 

                                                 
201 Publicidades fotografadas nas ruas de Buenos Aires em 2009. 
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Publicidade 2 
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Publicidade 3 
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Campanha Quilmes Pós-2007202 

Publicidade 1 

 

                                                 
202 Publicidades fotografadas nas ruas de Buenos Aires em 2009. 
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Publicidade 2 
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Publicidade 3 
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