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Resumo 

 
 

Neste trabalho, defendemos a idéia de que a propaganda contemporânea 
absorve elementos tradicionais e modernos. Para ser entendida e consumida ela 
precisa ainda considerar as esferas local e global. O estudo trata do intercâmbio 
entre cultura local e cultura global, mediante a análise de propagandas da marca 
Frevo. A análise permite identificar elementos responsáveis por um diálogo 
midiático entre o pretérito e o atual. O argumento central do trabalho: elementos 
como o orgulho, a força, a união dos pernambucanos, e assim a valorização da 
riqueza e diversidade locais, da beleza natural, do não-trabalho, da mulher, 
constroem uma realidade identificável e vendável de uma marca local inserida 
num contexto globalizante. A base empírica do trabalho está na construção e 
temática das propagandas eletrônicas televisivas da Frevo. A ênfase do trabalho 
está em identificar e demonstrar o intercâmbio entre o local e o global na 
propaganda dessa marca. 
 
Palavras-chave: cultura, global, local, modernidade, propaganda e tradição. 
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Abstract 

 

 
 In this dissertation, we defend the idea that the contemporary 
advertisement absorbs traditional and modern elements. To be understood and 
consumed, it also needs to consider the local and global sphere. The study 
concerns the intercourse between local and global culture, analyzing  Frevo 
brand's advertisements. The analysis allows us identify elements responsible for 
a media dialog between the past and the present. The principal argument of this 
piece of work: elements such as the pride, the power, the pernambucanos' union, 
and therefore the valorization of the local richness and diversity, the natural 
beauty, the non-labour, the women, build an identifiable and salable reality of a 
local brand inserted in a globalizing context. The empirical basis of the study is 
Frevo's electronic, televisional  advertisement construction and thematic. The 
emphasis lies in identifying and demonstrating the intercourse between the local 
and the global in this brand's advertisement. 
 
Key words: culture, global, local, modernity, advertisement and tradition. 
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Introdução 

 

A propaganda representa um instrumento de persuasão a serviço dos 

mercados competitivos, isto é, um estímulo para a troca de bens e serviços. A 

propaganda da segunda metade do século XIX entendia que era preciso mudar o 

hábito de vida das pessoas, informando-as sobre as novas invenções, para 

depois convencê-las de que a vida seria melhor uma vez que usassem os novos 

produtos e invenções anunciados: luz elétrica, telefone, carro, rádio, etc. 

Com a ampliação da industrialização e o aumento das ofertas de consumo, 

a propaganda passou não só a informar sobre as qualidades dos produtos, mas 

também a persuadir o consumo através da construção da imagem de diferentes 

produtos e serviços.  

Essa construção da imagem só se torna possível através dos elementos 

culturais de cada localidade. Esses elementos é que vão permitir a compreensão 

do que a propaganda quer dizer. Esse entendimento da questão pelo consumidor 

é que deflagra o consumo de determinado produto/serviço. 

Este estudo trata da relação histórica entre propaganda e cultura tendo 

por objeto de estudo a marca Frevo. Nele a cultura local opera como pano de 

fundo e a cultura global como o elemento ativo desse processo de interação.  O 

material de pesquisa utilizado foram comerciais televisivos, cujas características 

fossem a capacidade de revelar elementos locais e globais, de remeter à temas 

de natureza contemporânea.   

 A empresa Frevo surgiu em julho de 1997, ano em que o mundo vivia uma 

série crise econômica. Essa crise, sentida também no Brasil, tinha à época, como 

presidente, Fernando Henrique Cardoso, que em 1994, como ministro da 

Fazenda, instituiu o Plano Real e a nova moeda, o real, na tentativa de minimizar 

a crise.  

Essa época, em Pernambuco, foi motivada por acontecimentos marcantes: 

morre em 1 de fevereiro de 1997 o cantor e compositor Chico Science, 

personagem-ícone que revolucionou a música nacional e lançou a “cena 

mangue”, a qual se caracterizava por ser uma proposta inovadora, de um 

hibridismo musical onde se misturavam rock, coco, caboclinho, frevo, maracatu e 

outros toques regionais.  
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A empresa Frevo surgiu inserida neste contexto. Lançando um refrigerante 

que tinha o nome de uma dança tipicamente local e que não se dizia 

pernambucana, mas sim nacional, a partir de uma empresa distribuidora de 

refrigerantes e cervejas, a DGB, que já atuava no mercado nordestino há 30 

anos.  

Neste cenário, a Frevo procurou utilizar ações de marketing e comunicação 

para solidificar o uso de seu produto de forma contínua através dos veículos 

televisão, rádio e material de ponto de venda. Desenvolveu o benchmarketing1, 

uma avaliação da concorrente, a Coca-Cola, que a qual, em 2003, estava 

mudando de slogan e tema de comunicação. O antigo slogan, “gostosa para 

valer, emoção para valer”, foi substituído por este: “sempre”. Essa mudança 

alterou os limites lingüísticos e os limites estéticos, sendo criado um novo 

símbolo, um globo redondo vermelho, onde indicava que a Coca-Cola não tinha 

começo, meio nem fim.  

Para a marca gráfica da Frevo foi estabelecido, como elemento essencial, a 

legibilidade, colocada em prática através de uma tipografia desenhada e cores 

quentes, além da sombrinha de frevo, conforme indicado abaixo: 

   

 

 

Figura 1: Marca dos refrigerantes Frevo. 

A Frevo continuou o processo de criação de extensões de linha para sua 

marca. Em 2003 já possuía o café solúvel Frevo; a água mineral Frevo; o Frevito, 

suco pronto em caixinha; uma nova marca de suco em pó; um achocolatado e 

finalmente o Frevolé, tipo de picolé ensacado voltado para o público infantil. Veja 

abaixo a linha completa dos produtos Frevo: 

 

 

                                                 
1 Estratégia de marketing com foco na análise da concorrência 
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Figura 2: Produtos da empresa Frevo.  

 

Em 2003, a Frevo era a segunda empresa no mercado de refrigerantes no 

Nordeste. Em agosto, tinha uma participação no mercado pernambucano de 

refrigerantes de 26,8%, perdendo apenas para a Coca-Cola, que detinha 48%. 

No mercado baiano, a empresa contava com 16% e no cearense 15%, segundo 

números do AC Nilsen2. 

Após nove meses do lançamento dos refrigerantes em solo pernambucano, 

a empresa, encorajada pelos bons resultados, lança esses mesmos produtos na 

Bahia. O tema da campanha foi enfatizar o carnaval local, que é feito pelos trios 

elétricos e pela indústria cultural nacional que o impulsiona.  

A Frevo lançou, em julho de 2003, o mais novo produto da marca: a 

cerveja Frevo, com um investimento inicial de R$ 25 milhões3. Com preços mais 

baixos que a concorrência nacional, essa cerveja se propunha a ser consumida 

por diversas classes, da A até a D; mas, como público já estabelecido pela marca 

Frevo, a segmentação concentra-se mais entre as classes C e D.  

Em um estudo do Target Group Index do Ibope realizado entre março de 

2004 e janeiro de 2005, revela o perfil do consumidor de bebidas alcoólicas, que 

aumentou em 48%, em Pernambuco, entre os adultos. O seu consumo se 

relaciona com a prática de esportes, e o calor do Nordeste também ajuda a 

aumentar este índice. Sete em cada dez pessoas que praticam futebol nas horas 

vagas (220 mil adultos) são consumidores de alguma bebida alcoólica, 

principalmente a cerveja (61% de incidência). No Grande Recife, onde há 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.frevo.com.br/artigos > Acesso em: 21 maio 2004 
 
3 ALMEIDA, Luna. “Grandes marcas operam no Estado”. Meio & Mensagem Regional Pernambuco. 19 set 2005, 
p:14. 
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distribuição da cerveja Frevo, a participação masculina entre os consumidores é 

de 60%. Já o feminino apresenta um aumento de 13% desde 2002, tendo em 

2005 um referencial de 36% da população feminina da Região Metropolitana do 

Recife que consome cerveja, rum, vodca, uísque e/ou tequila. Em relação à 

classe econômica, o consumidor situa-se entre as classes C, D e E4. 

Dados de uma pesquisa efetuada pela ACNilsen para o Nordeste, realizada 

entre maio e junho de 2005, no ramo de cervejarias, a líder no mercado foi a 

Ambev,  com 61%, que produz em solo pernambucano as marcas Antarctica, 

Pilsen, Brahma Chopp e Skol Pilsen seguida pela Schincariol com 32,3%, e por 

último no ranking a Belco e a Frevo 5. 

Esses e outros dados observados e estudos efetuados pela empresa 

ajudaram a montar estratégias de marketing como, por exemplo, as seguintes: 

para a embalagem da cerveja6, foi criado o logotipo de cor vermelha, o indicativo 

do tipo da cerveja (Pilsen) e a sombrinha de frevo, característica, esta última, 

dos outros produtos da mesma marca. Ver logotipo abaixo: 

 

 

   

 

 

 

Figura 3: marca da cerveja Frevo. 

A cerveja foi lançada juntamente com outras marcas nacionais. Os 

trabalhos era tão ousados como o da marca Nova Schin, que lança o slogan 

“Experimenta”, com grande volume publicitário. Outra cervejaria também 

presente na mídia, com muito poder de argumentação foi a Antarctica, através 

da idéia “Boa”. Estas duas empresas protagonizaram, nos veículos de 

comunicação, a chamada “guerra das cervejas”. Nesse mesmo tempo, surge a 

                                                 
4 ALMEIDA, Luna. “Pernambuco ganha doses de ânimo como pólo de bebidas – Pesquisa traça perfil dos 
consumidores”. Meio & Mensagem Regional Pernambuco. 19 de setembro de 2005, p:6. 
5ALMEIDA, Luna. “Grandes marcas operam no Estado”. Meio & Mensagem Regional Pernambuco. 19 de 
setembro de 2005, p:14. 
6 ALMEIDA, Luna. “Embalagem faz a diferença”. Meio & Mensagem Regional Pernambuco. 19 set  2005, p:23. 
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cerveja Frevo, com a idéia "Descobri a cerveja Frevo", uma paródia de uma 

música do cantor Zeca Pagodinho. Coincidentemente o sambista foi também a 

estrela da campanha da Nova Schin, dias antes de a campanha da cerveja Frevo 

ser lançada em julho de 2003. 

No mercado da propaganda nacional para o produto cerveja, a mídia 

externa (ônibus, outdoor, táxi, edifício, metrô e outros) tornou-se um dos 

maiores veículos de comunicação para o mercado de bebidas alcoólicas, 

principalmente por causa das restrições legais para veiculação de bebidas desse 

tipo, seguida pela mídia televisiva que é o segundo meio de comunicação em 

termos de verba publicitária7.  

Frente a esse objeto de pesquisa, tínhamos um problema a ser 

solucionado. O problema: “Há convergência entre a cultura local e a cultura 

global na propaganda da empresa Frevo?”. A pesquisa foi orientada para 

problematizar o modo como a propaganda tematiza a dicotomia local-global.  

Nesse caso, a área de abrangência da propaganda da empresa Frevo foi a 

Região Nordeste e a substância desse problema surgiu na qualidade de seu 

questionamento. A ancoragem dele ficou na descrição dos fenômenos culturais, 

suas mediações e interferências. A resposta estava em impressões, análises 

críticas, comparações, estudos sistemáticos, leituras científicas, contatos 

informais, etc. 

A pergunta partiu de uma tentativa de achar, onde está, na propaganda, a 

preocupação com a utilização da cultura local e global. O problema bastava-se na 

busca e encontro deste ponto nevrálgico, na combinação de realidades, nas 

diversidades das culturas, na distinção do que cada uma poderia estar 

contribuindo para a propaganda da empresa Frevo. 

A resposta para o nosso questionamento partiu do pressuposto de que 

para respondê-lo, o pesquisador deveria ter a sensibilidade científica de 

encontrar os elementos indicativos de convergência entre a cultura local e a 

cultura global na propaganda da Frevo.  Esse exercício foi feito mediante a busca 

pela regularidade desses elementos do surgimento dos símbolos culturais locais 

e/ou globais, e da relação dinâmica entre a realidade local e a realidade prática 

científica da propaganda.  

                                                 
7 TAVARES, Andréa. “Bebidas têm representatividade nos veículos”. Meio & Mensagem Regional Pernambuco. 
19 set 2005, p:20-21. 
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A metodologia adotada para a elaboração desta pesquisa seguiu o 

estipulado pela chamada Hermenêutica de Profundidade, de John B. Thompson. 

Por essa metodologia, são colocados “em evidência o fato de que o objeto de 

análise é uma construção simbólica significativa que exige uma interpretação” 

(Thompson, 1995:355). A Hermenêutica vem de debates antigos e tradicionais 

da Grécia Clássica que, sofrendo transformações do tempo e do espaço, detem-

se do estudo e compreensão textuais.  

Uma justificativa de Thompson para a importância do método da 

Hermenêutica, até os nossos dias, é que “ela nos recorda que os sujeitos que 

constituem parte do mundo social estão sempre inseridos em tradições 

históricas” (Thompson, 1995:360). Assim, esse método se torna um referencial 

metodológico geral para a análise das formas simbólicas, como no caso das 

propagandas da Frevo. 

O método Hermenêutico tem três fases. A primeira, é a análise sócio-

histórica; a segunda, a análise formal; e, finalmente, a terceira, é a  

interpretação/reinterpretação. Na primeira fase, pretende-se situar o objeto na 

realidade espacial global. Na segunda, objetiva-se examinar a narrativa e a 

conversação presentes nos comerciais; na terceira e última fase, ocorre a 

interpretação e reinterpretação conclusivas, que permite a síntese criativa de 

significados possíveis.  

Para proceder a esta análise, escolhemos como corpus seis comerciais da 

Frevo. Os dois primeiros complementam-se, pois podem ser tomados como um 

único elemento, foram produzidos em 1997 no lançamento da empresa e 

nomeados, sucessivamente assim: “O novo som do Frevo” e “O novo som do 

Frevo 2”. Esses dois comerciais permitem visualizar o tema original da 

mensagem persuasiva. O segundo, denominado “A boa, a nova, a nossa”, 

produzido em 2004, para um novo produto da empresa, a cerveja (no 

lançamento da empresa apenas existia o produto refrigerante), foi escolhido por 

ter um diálogo diferentemente dos outros. O terceiro, denominado “Clipe 

Salvador”, por seu caráter de hibridização cultural entre elementos locais e 

outros elementos tipicamente baianos, para a argumentação da propaganda. O 

quarto, denominado “Obrigado Pernambuco”, feito para a cerveja Frevo, 

escolhido pela capacidade de levantar elementos de orgulho cultural local. O 

quinto, “Bandeira”, também para a cerveja, compara o símbolo bandeira e o 
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produto de cada região como forma de competição. O sexto e último comercial 

foi para o refrigerante, “Combate”, e narra a capacidade de um produto local ter 

a mesma qualidade de um produto internacional. 

Teoricamente, a escolha dos comerciais aqui trabalhados passa, 

inegavelmente, por uma visão parcial, a experiência pessoal do pesquisador, 

casual, pois só é possível ao pesquisador citar o que, de alguma forma, ele teve 

acesso. Por último, no nosso caso, há o elemento local a ser rigorosamente 

cotejado com o global. Na análise dos comerciais temos que identificar o tipo de 

mensagem publicitária.  

No texto publicitário, há três tipos de mensagens, a lingüística que tem a 

função de ancoragem e de ligação; a mensagem icônica, codificada ou denotada; 

e a mensagem não codificada, que é a cultural ou simbólica, isto é, a conotada. 

Podem-se fazer leituras diferentes das mensagens dentro do texto 

publicitário como uma leitura referencial, cultural, essencial e deslocada. A 

leitura que vai nos interessar, nesta análise, seria a cultural. A leitura cultural 

capta e interpreta sentidos isolados da linguagem.  

Dentro das peças de propaganda que formam o mix de comunicação de 

massa, trabalhadas nas campanhas para o refrigerante e para a cerveja, temos o 

vt de 30”, o spot e o material de ponto de venda. A peça publicitária escolhida 

para análise foi o vt de 30”, para a televisão, pela sua capacidade de concentrar 

a mensagem de forma a apreender a atenção dos telespectadores/consumidores 

e também pelo fato de ser um dos mais destacados veículos, na realidade da 

comunicação brasileira, em termos de resultado de vendas publicitárias e de 

recall8 de marcas.  

A Frevo fez, em sua trajetória na área de comunicação e propaganda, três 

comerciais de outros produtos além da cerveja e do refrigerante: um para o 

picolé, Frevolé; outro para Água Mineral, e o último para o suco em caixa, 

Frevito. Esses, entretanto, não têm a força argumentativa necessária para uma 

análise da natureza da aqui efetuada. Além disso, esses comerciais possuem 

temas específicos, que não permitem uma discussão sobre elementos 

tradicionais e modernos como os escolhidos para esse trabalho. Um segundo fato 

de nossa escolha é o seguinte: os produtos escolhidos constituem a base mais 

robusta e universal dos produtos da empresa Frevo.  

                                                 
8 Termo utilizado para medir a lembrança de uma marca 
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De forma sintética, poderíamos dizer que o tema de nossa pesquisa 

encaminhou-se para uma análise da relação do tradicional e do moderno. Da 

tentativa de ser moderno e ao mesmo tempo manter as raízes locais e assim, 

posicionar-se no imaginário popular como referencial de consumo. Dentro desta 

perspectiva de trabalho foram estudados autores que pudessem exercer algum 

tipo de explicação sobre estes pontos. Dentre esses teóricos está Nestor Garcia-

Canclini, que disserta amplamente sobre o local, o global, a cultura de massa e a 

capacidade do consumo interferir na vida social do cidadão contemporâneo. Um 

outro teórico importante é Renato Ortiz, que através de exemplos de 

propagandas internacionais e nacionais, insere os temas do local e do global, da 

mundialização da cultura, da identidade nacional e da moderna tradição 

brasileira. Sobre o moderno e o tradicional, temos ainda, John B. Thompson, que 

foi um autor que norteou as definições e interpretações sobre estes temas.  

Quanto à cultura e sua relação com a mídia de massa, sobre as 

transformações provocadas por ela nas formas modernas de interação entre os 

indivíduos é uma referência que vamos encontrar também em Thompson.  Ele 

acredita que a mídia é uma das responsáveis pela mudança da sociedade da 

tradição para a modernidade, mas não se ausentando da discussão sobre a 

manutenção de certos valores tradicionais na sociedade moderna e que esses 

podem ser mantidos através da própria mídia.  

Visando também identificar os elementos de construção da propaganda da 

empresa Frevo que estejam assentados na modernidade e que resgatem 

elementos tradicionais do capitalismo, este estudo analisa a propaganda 

televisiva da empresa Frevo em relação aos elementos de valoração cultural 

identitária da modernidade capitalista na venda de seu produto. 

A partir desta idéia surgiu a necessidade de adotar conceitos como o de 

cultura, conforme John B. Thompson; e o de local e o global segundo Stuart Hall. 

Em relação ao estudo da propaganda global temos a autora Naomi Klein como 

uma referência crítica em relação ao papel da propaganda e suas estratégias de 

persuasão.  

Em relação ao local tradicional, a leitura de clássicos do pensamento social 

brasileiro como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda e a 

complementação com Durval Muniz de Albuquerque e Roberto DaMatta 

permitiram, através de sua construção da realidade brasileira, uma análise do 
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caráter do homem brasileiro. Esses reflexos permitem uma leitura do Nordeste 

como parte integrante de um todo nacional e sua construção imagético-

discursiva através dos comerciais televisivos da Frevo.  

Sobre persuasão comunicacional, mais especificamente sobre a teoria da 

propaganda, temos autores como John Steel, José Predebon, Neusa Gomes, 

Antonio Sandman, Jorge Martins e outros. Esses estudos sobre os conceitos 

históricos e a origem etimológica do termo propaganda ajudam a esclarecer o 

tema aqui proposto permitindo-nos ainda uma breve exposição etimológica. 

Assim, nos dicionários Wahrig, alemão, e no inglês Webster´s, o termo 

propaganda pode ser encontrado na expressão que remete à Congregatio de 

Propaganda Fide. Essa congregação foi criada em 1622, em Roma, e tinha como 

tarefa cuidar da propagação da fé. Numa tradução literal da nomenclatura 

jurídica eclesiástica, e de seus objetivos, teríamos, portanto, a Congregação da 

fé que deve ser propagada. 

Propaganda, portanto, como feminino ablativo singular do gerúndio latino 

masculino propagandus; feminino, propaganda; e neutro, propagandum, exerce 

na frase função adjetiva e expressa a idéia de dever, mas também de 

necessidade: propagandus seria similar ao que deve ser propagado, e que ao 

mesmo tempo precisa ser propagado (Sandman, 1993: 9). 

Assim poderíamos dizer que a origem semântica do termo propaganda 

nasceu no século XVIII, como termo jurídico que significava a abertura de 

debates ao público, em oposição ao expediente de portas fechadas, isto é, 

destituído de participação popular. 

No século XIX, a propaganda passou a ser usada em termos comerciais, 

como o Publikum dos alemães; advertising dos americanos; e o publicité dos 

franceses, termos que configuram o que se conhece hoje como propaganda. 

Para os alemães, propaganda seria um termo mais adequado para 

expressar idéias, já o termo Reklame à francesa, também utilizado pelos 

portugueses, seria mais adequado para a propaganda comercial. 

Os ingleses, por sua vez, usam o termo propaganda exclusivamente para a 

propagação de idéias, especialmente aquelas de teor político, tendo o termo 

muitas vezes uma conotação pejorativa. Os mesmos ingleses, portanto, utilizam, 

para a propaganda comercial e de serviços, o termo advertising. 
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O termo latino Publicare significa ação de tornar público. A publicidade 

seria a ação de publicizar a informação da empresa através dos veículos de 

comunicação de massa, sendo essa informação não paga pela empresa. Ela teria 

formato diferente da ferramenta da propaganda que tem como alicerce o 

pagamento para a exposição da informação persuasiva. 

Em português, no Brasil, o termo propaganda é usado para designar uma 

atividade voltada para a venda de produtos ou serviços; já a publicidade seria 

usada para a propagação de idéias. Em suma, no Brasil, o termo propaganda é 

mais abrangente, podendo ser usado em vários, senão todos os sentidos.  

Neste trabalho, o conceito propaganda será utilizado para designar a 

comunicação de cunho comercial, isto é, aquela que visa à venda de um produto 

ou serviço; no caso específico, produtos da marca Frevo.  

 Este texto está assim estruturado: no primeiro capítulo, “Propaganda 

Contemporânea”, abordamos temas sobre a propaganda e a televisão, e seu 

maior referencial produtivo, que é o comercial, avaliado desde seu surgimento 

nacional. Neste capítulo, ainda, estudamos a capacidade da propaganda de estar 

inserida na cultura mundial e de se fazer entender mundialmente. No segundo 

capítulo, “Propaganda e o intercâmbio do local e o global”, discorremos sobre a 

propaganda e a cultura como alicerce de uma realidade local, nacional e ao 

mesmo tempo global. Além disso, procuramos mostrar como a propaganda 

consegue se utilizar destes elementos culturais em forma de idealização. O 

terceiro capítulo, “`O novo som do Frevo´: intercâmbio de tradição e 

modernidade”, contém a análise das propagandas da Frevo, onde buscamos 

analisar e, por fim, demonstrar o intercâmbio entre os elementos locais 

tradicionais e os elementos globais modernos.  

 A partir de agora apresentaremos as sinopses das propagandas analisadas 

no terceiro capítulo por acreditar que dessa forma haverá um melhor 

entendimento dos capítulos a seguir. 

 

Sinopses das propagandas analisadas: 

Sinopse 1: O novo som do Frevo e O novo som do Frevo 2 
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Figura 4: Propaganda impressa dos refrigerantes Frevo.  

 

O novo som do Frevo 

O comercial mostra a imagem de uma caixa de som para enfatizar o novo 

som (estilizado, ambíguo) da dança frevo que vai ser apresentado. A seguir 

aparece uma garrafa pet sendo aberta, e o refrigerante caindo nos copos com 

gelo. Surgem embalagens dos tipos de refrigerante que vão ser vendidos: 

guaraná, limão e laranja. Seguem-se várias cenas de jovens bonitos, alegres, de 

várias etnias, divertindo-se e bebendo o refrigerante na praia, no bar, andando 

de bicicleta, jogando vôlei sob um sol escaldante. A peça publicitária termina 

com uma passista de frevo dançando e apresentando o produto na mão. 

 

O som do Frevo 2 

 O segundo comercial continua com a presença inicial da caixa de som, em 

seguida aparecem as embalagens pet e novas imagens de jovens na praia, 

crianças brincando com o refrigerante, jovens andando de bicicleta, a marca 

presente em uma jangada e uma faixa de avião. Aparece a seqüência da compra 

do refrigerante no bar por uma jovem que apareceu no primeiro comercial, 

sendo que neste a marca da Frevo está mais presente.  

 

Sinopse 2: É nova, é boa, é nossa  
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Figura 5: Propaganda da cerveja Frevo. 

 

Uma das campanhas da Frevo para a cerveja foi focada na presença de 

dois velhos, chatos e briguentos, que estavam em um bar no centro velho da 

cidade do Recife. Esta leitura pode ser feita a partir de elementos que nos trazem 

filmes de meados do século passado nos quais a presença de velhos ranzinzas 

era o mote energético da história. A campanha tem um enredo, uma narrativa, 

um diálogo que as outras não têm. A presença do humor é essencial no 

desenrolar da história. 

O comercial inicia com a apresentação dos dois velhos quase cegos 

andando de bengala pelas ruas antigas do Recife. Eles estão indo juntos ao bar 

decidir qual cerveja é a melhor. Cada um gosta de uma cerveja diferente e todos 

os dias brigam por isso. Chegando ao bar o garçom, que sempre os atende, 

decide terminar com esta briga oferecendo a cerveja Frevo. Eles bebem e 

gostam achando que é a que o outro gostava. 

O texto do comercial:  

O diálogo começa com os dois velhos chegando ao bar. O primeiro velho 

diz: 

- Hoje você experimenta.  

O outro retruca: 

- Só tomo a boa.  

O primeiro insiste: 

- Custa nada.  

O outro desafia: 

- Tu me dá três milhões?9  

                                                 
9 Valor divulgado na mídia sobre o cachê recebido por Zeca Pagodinho na propaganda da Nova Schin.  
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Neste momento surge o garçom na porta do bar, avista os dois clientes assíduos 

e pensa: “Lá vem Sr. João e o Sr. José, todo dia a mesma discussão.” Sorri ao 

seu encontro. O primeiro velho pergunta: 

- Como é, vai tomar a nova? 

O segundo responde irredutível: 

- Só se você tomar a boa.  

O garçom escutando a discussão conhecida conclui: 

- Então tá combinado, cerveja gelada saindo. 

Ele vai ao freezer das cervejas e pensa: “É hoje que eu acabo com essa briga”, 

pega duas cervejas Frevo, leva-as para a mesa e os velhos bebem. O velho 

irredutível diz animadamente: 

- Experimentei, gostei e vou trocar.  

O segundo afirma: 

- A sua boa é ótima.  

O garçom se afasta feliz e diz para a câmera: 

- Cerveja Frevo, é boa, é nova, é nossa.  

Acaba o comercial com a imagem da embalagem da cerveja. 

Sinopse 3: Clipe Salvador 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Propaganda dos refrigerantes quando eles chegaram na Bahia.  

A propaganda da Frevo na Bahia foi filmada em Salvador, no Pelourinho, 

com suas igrejas, praias, baianas devidamente vestidas em suas barracas de 

acarajé, morenos e morenas com penteados afro dançando ao som da música 

que faz referência a Adolfo Nascimento, o Dodô e a Osmar Álvares Macedo, o 

Osmar, para vender o refrigerante frevo.  
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O comercial de 30” da Frevo chegando na Bahia tem este texto:  
 

“O frevo que é refrigerante, oi, oi, oi.  
Agora chegou na Bahia, ai, ai, ai. 
E a sede vai refrescando...  
Um gosto que nunca se viu.  
 
É laranja, limão, guaraná.  
É alegria, suor é o trio.  
É o Frevo, pique da gente, 
 no sabor do Brasil.  
 
É laranja, limão, guaraná.  
É alegria, suor é o trio.  
É o Frevo da gente no sabor do Brasil.  
 
Locução masculina em off:  
Frevo, o sabor do Brasil. Chegou para ficar na Bahia.”  

  

 E a música de Moraes Moreira chamada Vassourinha Elétrica, tem dois 

versos que lembram a música e a letra criada para a propaganda da Frevo 

escrita acima. Os versos: 

 

“E o frevo que é pernambucano 
Sofreu ao chegar na Bahia 
Um toque, um sotaque baiano 
Pintou uma nova energia 
 
Desde o tempo da velha fubica 
Parado é que ninguém fica 
É o frevo, é o trio, é o povo 
Sempre junto fazendo o mais novo 
 
Carnaval do Brasillllll” 

 

 

Sinopse 4: Obrigado Pernambuco 

  

 
Figura 7: Propaganda da cerveja quando foi lançada em Pernambuco.  
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Outro comercial produzido para a cerveja Frevo vem com a característica 

de agradecimento ao povo pernambucano pelo sucesso da cerveja. Apresenta 

cenas de funcionários trabalhando na fábrica, e jovens na praia agradecendo a 

beleza natural também pelo sucesso da cerveja.   

A seqüência do filme é a presença dos funcionários agradecendo e se 

ajudando. Os jovens em cenário paradisíaco, depois a personagem principal, a 

cerveja em grade estilo, sendo colocada no copo geladíssimo, a espuma saindo, 

descendo, e finalmente o rótulo com a marca da Frevo.  

Segue o texto em off do comercial de 30”: “A força de Pernambuco vem 

dos pernambucanos. De sua união, do seu trabalho. O astral de Pernambuco 

vem do jeito gostoso de fazer as coisas, de curtir a vida. O sabor de Pernambuco 

vem dos melhores ingredientes. A cerveja de Pernambuco vem da Frevo. A 

marca de todos os pernambucanos. Cerveja Frevo. Sucesso absoluto em tempo 

recorde. Obrigado Pernambuco”.  

 

Sinopse 5: Bandeira 

 

 
Figura 8: Propaganda da cerveja com a bandeira de Pernambuco.  

 

O último comercial de cerveja da análise apresenta diretamente as 

cervejas concorrentes e as bandeiras representativas de cada país a qual 

pertence determinada cerveja. A propaganda é o seqüencial de cenas de 

bandeiras com a cerveja correspondente do estado/país/continente relacionado. 

O enfoque deste comercial é inserir os valores locais positivos, valorizar a 

simbologia da bandeira de Pernambuco e o orgulho do pernambucano com tudo 

o que a cultura do estado representa.  
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Segue o roteiro todo em off: “150 anos de cerveja no Brasil. Durante todo 

este tempo você tomou cervejas paulistas, cariocas e até cervejas de outras 

partes do mundo, mas nenhuma delas se compara ao sabor de uma cerveja com 

um ingrediente muito especial: o orgulho. Cerveja Frevo. Agora o pernambucano 

tem a sua cerveja. Frevo.” 

 

Sinopse 6: Combate 

 

 
Figura 9: Propaganda da Frevo-Cola.  

 

O último comercial da análise é do produto refrigerante, Frevo-Cola, 

utilizando temas universais alegando “fórmula americana”. Uma propaganda que 

atinge claramente a concorrente Coca-Cola. As imagens são seqüenciais de uma 

nave lunar, com astronautas dentro e fora da nave, com o pouso do homem na 

Lua enquanto a locução em off fala na descrença das pessoas em relação à ida 

do homem à Lua, depois na ciência, através da imagem de um cientista e da 

concepção do bebê de proveta. É uma alusão a uma possível descrença num 

produto local que seja bom, como a Frevo-Cola. 

A seguir o texto: “Por incrível que pareça, muita gente não acredita que o 

homem foi a Lua. Gente que nem acredita em bebê de proveta, clonagem, nem 

pensar! E o que é pior, tem gente que acha que os segredos são eternos. Nova 

Frevo-Cola com fórmula americana. É fácil acreditar, é só provar, Frevo.”   
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Capítulo 1 

Propaganda contemporânea  

 

A propaganda contemporânea se permite ousar e ser informativa ao 

mesmo tempo. A falta de regras e limitações faz com que seus arcabouços 

temáticos também percam a noção de tempo e espaço. A tradição é usada sem 

medo, sem fixidez, e a modernidade é vista como uma mudança de visão 

temática, de proposta de persuasão, de ilimitadas técnicas argumentativas. 

A mídia na contemporaneidade insere a propaganda como mais um 

elemento de fascínio pelo consumo, pela sua riqueza de forma e conteúdo. O 

encantamento da propaganda, juntamente com a eficiência de sua veiculação, 

permite que o público interaja com a mensagem veiculada consumindo-a de 

forma a transformá-la, não a vendo mais como referência de produtos e/ou 

serviços, mas como referência de elementos culturais. 

A riqueza temática presente nos mais diversos gêneros comunicativos 

permite o intercâmbio cultural de produtos e de idéias, cuja elucidação ocorre 

numa dimensão interpretativa, capaz de não apenas despertar o desejo, mas 

também de proporcionar um diálogo (reflexivo e crítico) entre a propaganda, de 

um lado, e a sociedade, de outro lado, enquanto pólo receptor da mensagem. 

O diálogo que se estabelece entre a propaganda e a sociedade 

compreende um complexo que integra, de um lado, a elaboração e reprodução 

de elementos estéticos e de conteúdo, e de outro lado, a apropriação da 

mensagem pelo pólo receptor. Poderíamos, portanto, resumir tudo isso na 

seguinte proposição: a propaganda acompanha, examina, resume e expressa as 

tendências presentes na própria sociedade.  

Essas inter-relações entre diferentes campos do conhecimento e da 

atividade humana só fizeram aumentar o poder de persuasão da propaganda e 

fazer com que essa se mantenha como um instrumento do capitalismo moderno 

e um importante recurso de estratégia mercadológica. 
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1.1. A mundialização da propaganda 

 

Em torno da segunda metade do século XIX começam as primeiras 

campanhas de marketing de massa. Essas campanhas utilizam a propaganda 

como forma de apresentar os produtos, elas tinham a missão de mudar o modo 

de vida das pessoas para introduzir produtos novos no cotidiano delas.  

Esses produtos novos chegam com a inserção da fábrica para as pessoas. 

E essas, as fábricas, conseguem uniformizar os produtos e exigem que esses 

tenham um nome, uma marca para poderem ter um diferencial no mercado que 

neste momento começa a ficar competitivo. 

No início da década de 1920, já no século XX, começa-se a entender que a 

propaganda não era apenas racional e informativa, ela também poderia lidar com 

o emocional e o espiritual. Nessa mesma época, o publicitário Bruce Barton 

transformou a General Motors em uma metáfora da família americana, algo 

pessoal, caloroso e humano. A GM começou a contar as histórias das pessoas 

que dirigiam seus carros – o pastor, o farmacêutico, etc. Ainda na mesma 

década Barton afirmou que a propaganda tinha o papel de ajudar as empresas a 

encontrar sua alma (Klein, 2002:31). 

Os publicitários, desse momento, consideravam-se os apóstolos da 

modernidade. Eles procuravam guiar os indivíduos ensinado-lhes, por meio dos 

produtos, a se comportar. Os modos vigentes são vistos como ultrapassados e a 

fugacidade e a efemeridade um valor do tempo presente.  

A Levi Strauss Co. na década de 1930,  tentou reposicionar seu produto 

através da cultura da valorização da vida simples do oeste americano, moda da 

época. Para isso, patrocinou rodeios, distribuiu prêmios entre os campeões de 

montaria e ofereceu uma camisa faroeste que acompanhava suas calças jeans. 

Nesse tempo, a revista Vogue trazia a seguinte propaganda: “o verdadeiro chic 

do oeste foi inventado pelos vaqueiros, se você se esquecer deste princípio, 

estará perdido” (Ortiz, 2000:115). 

No final da década de 1940, o publicitário deixou de ver a si mesmo como 

um vendedor e passou a se considerar “o rei filósofo da cultura comercial”, 

segundo um crítico da propaganda Randall Rotheberg. “Considerava-se um 

importante pensador dentro do contexto do capital e acreditava que tinha o 

poder de manipular e decidir a compra de determinados produtos e serviços. 
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Acreditava-se que buscava a verdadeira essência da marca” (Klein, 2002:31), 

Conseguindo isso através do exame psicológico/antropológico sobre o que 

significava a imagem da empresa para a cultura e a vida das pessoas.   

Com essa busca de destaque comercial a propaganda se transforma, passa 

a fornecer informações sobre o produto, especificamente. Na década de 1980, as 

logomarcas corporativas foram aplicadas a produtos fabricados em massa como 

a sopa Campbell´s, os picles H.J. Heins e a aveia Quaker. 

Os historiadores e teóricos do design Ellen Lupton e J. Abbott Miller 

esclarecem que as logomarcas eram elaboradas de modo a evocar familiaridade 

e um caráter popular como uma forma de tentar superar o novo e perturbador 

anonimato dos bens embalados (Klein, 2002:30).  

Depois de estabelecer o nome e o caráter dos produtos, a propaganda 

forneceu um meio de atingir diretamente os prováveis consumidores: a 

personalidade corporativa, singularmente nomeada, embalada e divulgada.  

A propaganda se transformou a partir de uma mera ferramenta 

informativa para um instrumento de persuasão mercadológico social. Na década 

de 1980, temos um exemplo clássico da importância que a propaganda passou a 

ter na economia e na vida das pessoas. A Philip Morris comprou a Kraft por US$ 

12,6 bilhões (Klein, 2002:31) – seis vezes o que a empresa valia no papel, isso é 

um reflexo do capital da marca, onde o que valia era a lembrança do nome da 

empresa na mente das pessoas. A diferença no preço de venda estava associado 

à palavra “Kraft” e o que valia para a propaganda é que investir nela não era 

apenas uma estratégia de vendas, mas um investimento em capital puro. A 

identidade da marca passou a fazer parte não só das mídias tradicionais, mas da 

economia e da vida das pessoas, a propaganda passou a ser encontrada na 

paisagem natural da cidade e em tudo que se pudesse vender para ter amplitude 

de visão da marca. Essa estratégia de marca gera uma profunda mudança na 

filosofia corporativa onde os anunciantes partiam em um frenesi de fomento 

cultural para que algo intangível anteriormente passasse a ser tangível e 

lucrativo.  

No início da década de 1990, a mania da pechincha abalou algumas 

empresas de âmbito global, mas também fez com que outras pagassem pela 

chamada propaganda de melhoramento de marca. Em 1991, os gastos gerais 

com propaganda caíram em torno de 5,5% para as cem maiores marcas 
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mundiais. Foi a primeira interrupção no aumento estável dos gastos em 

propaganda americanos. 

Klein faz um levantamento monetário desse avanço de lucratividade da 

propaganda global. Ela afirma que o crescimento da propaganda no mundo é 

estável e seria da ordem de US$ 435 bilhões no final da década de 1990, de 

acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. 

Continua afirmando que o crescimento dos gastos globais com propaganda 

supera o crescimento da economia mundial em um terço nesse mesmo ano 

(Klein, 2002:32).  

Nesta mesma década, as empresas Benetton e Calvin Klein, partiam para 

uma linha criativa de estilo de vida. As roupas raramente apareciam, muito 

menos os preços. Essas propaganda eram chamadas de propagandas 

conceituais. A propaganda da vodca Absolut se utilizou da abstração, seu produto 

desaparecia e sua marca nada mais era do que um espaço em branco em forma 

de garrafa, que podia ser preenchido com o conteúdo que um determinando 

público/consumidor quisesse ver em sua propaganda. A empresa se reinventou a 

si mesma como uma esponja cultural, absorvendo e metamorfoseando tudo a 

sua volta.  

Ainda nesta mesma década, surge o carro Saturn, da General Motors. Foi 

lançado como o carro da espiritualidade da “Nova Era” e valorizando o 

movimento feminista dos anos 1970. A Marlboro, no ano de 1993, aposenta o 

“Homem” da Marlboro, a campanha mais duradoura da história, desde o ano de 

1954 no mercado.  

A Nike lança, nessa mesma época, o slogan Just do It, tenta através da 

relação emocional que as pessoas tem com o esporte e a forma física criar uma 

identidade pessoal com a marca.  

Para se manter sempre em crescimento a propaganda hoje tem 

estratégias inovadoras.  O gim Gordon experimentou perfurar salas de cinema 

britânicas com aroma de baga de junípero; o perfume da Calvin Klein, “CK Be”, 

colocou tiras do perfume no verso de envelopes de ingressos de concertos; e em 

alguns países escandinavos podem-se fazer ligações interurbanas gratuitas com 

anúncios interrompendo a ligação.  

Além dessas estratégias inovadoras acima se tem exemplos de uma 

comunicação experimental, ou happenings, expressão que abarca a encenação e 
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performances, tais como: adesivos publicitários em frutas promovendo seriados 

cômicos da rede ABC, anúncios da Levi´s em banheiros públicos, logomarcas em 

caixas de biscoitos Girl Guide, etc. Em dezembro de 1998 a Nasa anunciou 

planos de colocar anúncios em suas estações espaciais e a Pepsi ainda planeja 

projetar sua marca na Lua. 

Para verificar-se o feito econômico dessas ações publicitárias em outubro 

de 2004, o periódico nacional Meio & Mensagem publicou uma matéria sobre a 

previsão de investimentos em propaganda para 2004 e para os anos seguintes 

baseada nas conclusões do Zenith Optmedia Group, rede de mídia do Publicis 

Groupe. A matéria, “Publicidade Mundial deve crescer 6,2% em 2004”10 relatava 

que apesar do relativo desaquecimento esperado para os próximos dois anos, os 

resultados deveriam continuar positivos em todo o mundo principalmente na 

Europa e nos Estados Unidos, além dos mercados emergentes como Ásia, 

Oriente Médio e Europa Central. A América Latina, por sua vez, seria a região de 

crescimento menos acelerado. E segundo Ortiz, (...) “o Brasil é o sétimo mercado 

mundial de televisão e propaganda (Ortiz, 2001:202)”. 

 

1.2. Propaganda Contemporânea 

 

O desenvolvimento da sociedade contemporânea, como dito acima, reflete 

no desenvolvimento da mídia e esta deu origem à propaganda contemporânea 

que vem assumindo um importante papel no mundo moderno.  

Na forma de televisão comercial, a partir das décadas de 1940 e 1950, em 

diversos lugares do mundo, transforma a globalização em um movimento 

possível e muito mais próximo do real.  

Essas novas formas de propaganda e de mídia não substituíram o papel da 

propaganda tradicional. A propaganda para a imprensa fez com que a ligação 

entre a propaganda e o sentido de percepção se modificasse. A ligação entre 

propaganda e visibilidade atenuou-se, projetou-se através do prisma da 

imprensa. Como a prática da leitura implicava no uso da visão, as matérias 

incorporavam ilustrações para a complementação do texto.  

                                                 
10 SANTOS, Cibele. Publicidade Mundial deve crescer 6,2% em 2004. Meio e Mensagem, São Paulo, n 1130, p. 
60, out 2004.  
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Para Ortiz, “o que melhor caracteriza o advento e a consolidação da 

indústria cultural no Brasil é o desenvolvimento da televisão” (Ortiz, 2001:128). 

A televisão separa a propaganda da partilha de lugares comuns e da 

comunicação dialógica característica da interação face-a-face. Mas a televisão, 

em virtude da riqueza visual de suas sugestões simbólicas, estabelece uma nova 

e distinta relação entre propaganda e visibilidade.  

Essa nova distinção está na abrangência que há nesse novo campo visual, 

nessa permissão de enxergar fenômenos que não estão ao alcance dos 

indivíduos, por questões diversas; além disso, o espectador não está livre para 

escolher esse campo visual que é imposto pela propaganda apresentada. 

 A propaganda televisiva brasileira ajudou a organizar a sociedade 

conforme parâmetros internacionais que atingiram seu ápice com o processo da 

globalização. Alguns desses parâmetros são: a dinâmica idealizada com base na 

opinião pública para o estabelecimento de uma pragmática publicitária visando a 

difusão de mensagem; a conversão do discurso político em videoclipe; e, 

finalmente, a exacerbação da chamada sociedade do espetáculo. 

 A construção publicitária do que é o Brasil passa pela interação múltipla 

entre imagens acústicas, visuais e verbais. Isso provoca no telespectador uma 

leitura multi-sintática, cujas articulações remetem também a códigos 

procedentes de diferentes campos de experiência. A utilização conjunta da 

imagem móvel e do som, para construir uma mensagem publicitária, integra 

diversos sistemas de comunicação que, mesmo sendo complementares para 

efeitos de significação global da mensagem, são essencialmente independentes 

pela diferença substancial específica com que se elabora cada uma delas.  

 Sendo a imagem uma representação gráfica, plástica, fotográfica ou 

virtual de uma pessoa ou objeto, para Péninou11 (apud Gomes: 184) as funções 

da imagem na mensagem publicitária serão: atrair a atenção do espectador, 

aparecer como uma “informação intimidante”, constituir uma “informação 

predicativa”, oferecer pretexto para a narração e outorgar sentido ao produto. 

 A propaganda, ou o canto de sedução da sociedade de consumo, 

fomentadora e beneficiária da própria indústria do entretenimento, não é apenas 

a principal fonte de renda na exploração comercial da televisão, ela é a 

linguagem comum das formas cada vez mais variadas da televisão: é nela que os 

                                                 
11 PÉNINOU, G. La semiótica de la Publicidad. Ed. Gudstavo Gili. Barcelona. 1976. 
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canais por assinatura e as redes abertas encontram termos de convivência e de 

complementaridade recíproca. Melhor dizendo, a televisão diversifica e multiplica 

suas possibilidades buscando agregar as crescentes diversidades e 

multiplicidades de consumidores num mercado mundializado que se expande à 

medida que se diferencia.  

 Para alguns, o culto ao mercado é o monoteísmo do nosso tempo (apud 

Bucci, 1996:36)12. Para outros, o consumo serve para pensar (Canclini, 1999: 

75). O que se revela a cada dia mais indiscutível é que a propaganda (seus 

valores imediatistas e sua linguagem rasa e universal) é algo muito mais amplo 

que as propagandas de 30”: em certos termos, ela é a celebração do consumo, 

como também contextualiza a existência do indivíduo segundo os seus  desejos 

de consumo. Cada atração de TV é o anúncio permanente de si mesma. 

 Como veículo de ideologias, a propaganda pode ser considerada um 

importante instrumento para o exercício do convencimento. Mediante a sedução, 

ela procura ir além do argumento puramente lógico: o argumento lógico perdeu 

parte de seu espaço e de sua força para a propaganda, que pretende antes de 

qualquer coisa, ser capaz de fisgar o desejo, e não a razão, do espectador. Como 

dirão os publicitários contemporâneos,  

 

“o uso da TV para fins de publicidade exige maior rigor na determinação 
das dimensões e das particularidades da audiência de modo a caucionar os 
altos investimentos que se fazem nas mensagens comerciais com uma 
margem de eficiência comprovada”13 (Ortiz, 2001:63). 

  

Para a televisão já não se fala mais em forma e conteúdo, nem mesmo em 

meio e mensagem – fala-se apenas de contexto, a televisão dá o contexto em 

que tudo se manifesta, e o que dentro dela não se vê é como se não houvesse.  

Um comercial de TV de 30”, como é o caso dos comerciais escolhidos da 

empresa Frevo, pode representar o processo de destilação de várias semanas ou 

meses de raciocínio e, ocasionalmente, podem ser feitas escolhas erradas sobre 

as informações a serem incluídas ou desprezadas.  

Para Francesc Petit, a televisão cada vez absorve maiores fatias das 

verbas publicitárias, a média gira em torno de 70% para TV e o resto para os 

outros veículos, em muitos casos chega a mais de 90%. Isso se deve à força da 

                                                 
12 GRAUDY, Roger. Rumo a uma guerra santa? O debate do século. Jorge Zahar Editor, 1995. 
13 “Pesquisa de Audiência na Era Eletrônica”, Mundo Econômico março/abril de 1970, p.21. 
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televisão como meio para vender e promover tudo o que nela aparece (Petit, 

1991: 108). 

Sendo o comercial uma peça única de propaganda, tendo que pensar que 

ele é apenas uma parte de uma campanha publicitária que normalmente tem 

outras peças, Petit esclarece sobre um roteiro escrito por ele para um cliente de 

refrigerante, que como nosso objeto de estudo – a Frevo – tem em seu mix de 

produtos o refrigerante, o que nos faz considerar pertinente inserir a seqüência 

abaixo: 

   

“Escrevi um roteiro para um refrigerante, que não tinha nada de novo, o 
típico filme de refrigerante, um garoto e uma garota que se paqueram num 
jogo de basquete e acabam se enamorando. Não existe nada mais comum 
e suado do que essa receita tipicamente americana. A única coisa que 
tinha era um beijinho no final do comercial, “o primeiro” beijo daqueles 
adolescentes” (Petit, 1991:111). 

  

 O relato acima indica que roteiros podem ter um estilo e uma cultura, 

como no caso acima, a americana. Mas o importante é saber que a “fórmula 

suada” do roteiro para refrigerante pode ser sucesso mesmo assim. Na 

propaganda percebe-se que a forma às vezes é mais importante que o conteúdo, 

sendo essa relação equilibrada com a cultura local e nacional. 

 

“Os comerciais ingleses, por exemplo, são tidos pelos melhores 
publicitários de todo o mundo como os mais inteligentes e modernos. (...) 
Em relação aos japoneses, quando usam uma linguagem ocidental e 
imagens com influência dos Estados Unidos e Europa, o resultado não é 
satisfatório; mas quando são mais ligados as suas tradições, o resultado é 
excepcional. Eles são muito sofisticados, de extremo bom gosto. Usam á 
vontade imagens e textos poéticos, não tem o mínimo receio de usar a 
linguagem dos sonhos, do surrealismo, fazendo sempre uma grande 
apologia à passagem, tanto do inverno com a neve caindo, como as 
cerejeiras em flor” (Petit, 1991:119). 

 

Os exemplos acima refletem que os comerciais vão ser feitos para as 

pessoas entenderem o que se está vendendo, compreendam, gostem e se 

identifiquem.   

Aos poucos, os enredos começam a ficar mais arrojados, com sutilezas 

psicológicas, pequenas histórias, frases de efeito e assinaturas musicais. Os 

comerciais televisivos começam a ser mais valorizados e a custar mais para 

serem produzidos.  
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“A partir da década de 50, os comercias tendem a incorporar de tal 
forma a narrativa cinematográfica que surgem comerciais pouco ou 
nada demonstrativos dos produtos anunciados. São peças de humor 
ou emoção, que levarão o espectador a uma simpatia inusitada pelo 
produto, apenas assinando as mensagens. Surgem os festivais de 
comerciais, importante ferramenta de discussão da publicidade, como 
arte, levando entretenimento e lazer aos lares das pessoas” (Lara, 
2003:56). 

 

 Segundo Lara, é claro que os comerciais irão se utilizar da indústria 

cinematográfica, e ali estarão concentrados, como naquela indústria, elementos 

de todas as artes. 

No gênero comercial de propaganda, a realidade é modelada a partir do 

propósito de construir uma comunicação atrativa para o público. São, assim, 

projetadas, preferencialmente, situações e imagens positivas dos atores com as 

quais o público possa se identificar. Neste sentido, são definidas também 

temáticas no âmbito do gênero ou o que os publicitários chamam de “temáticas 

mobilizadoras”, pois são consideradas atraentes para o público. 

 A propaganda observa a realidade social, seleciona, a partir de sua 

intencionalidade própria, aspectos diferenciados da realidade e os redefine no 

âmbito de suas comunicações. 

Os comerciais da empresa Frevo conseguem formular, através da cultura 

híbrida contemporânea, um modelo de imagem para a experiência visual que ela 

vai tentar mostrar. Essa lógica se baseia na identificação com os espaços locais 

de cruzamento e também com os espaços nacionais e globais. Nos comerciais da 

Frevo ao que parece, pouco importa a verdade do referente exterior, o que 

importa neles, é o mundo criado para os produtos e consumidores. Esse 

procedimento parece ser o esmo verificado nos comerciais de empresas como 

Marlboro, Coca-Cola e Nike.  

Não tendo limites para os elementos visuais, a Frevo encaminha suas 

imagens para lugares sociais seguros, repetindo ambientes e comportamentos 

aceitos pela maioria dos telespectadores. A capacidade de referência é lida 

através do conjunto visual que inclui o som. As trilhas dos comerciais são 

releituras, pastiche, de composições de sucesso da chamada música popular 

brasileira.  
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 Os comerciais da Frevo, objeto deste estudo, relacionam-se com a 

realidade local através de símbolos alegóricos da cultura pernambucana. Eles não 

necessariamente estabelecem um contrato de que esta relação vai acontecer 

com a utilização dos ícones tradicionalmente apresentados.  

Há uma preocupação de aliar a cultura local com a global e associar o 

consumo dos produtos da Frevo com alegria, jovialidade, etc, questões que 

extrapolam a capacidade tangível do produto.  Há uma tentativa de reforçar uma 

categoria social (jovens bonitos e saudáveis), uma etnia (branca, em sua 

essência), um comportamento (alegre, esportivo e sensual), um local (praia, 

parque). 

 Os apelos são dirigidos primeiramente para o conhecimento do nome e da 

marca. Posteriormente ele passa para a questão do uso; em todos os locais e de 

todas as formas (apresentação em formatos, embalagens diferentes). Depois 

segue a apresentação de todos os produtos da empresa, do refrigerante e seus 

sabores até chegar na cerveja. Dessa forma, a Frevo, como a General Motors 

implanta a sua personalidade corporativa em frases e slogans, como “Frevo é 

nosso”, “Cerveja Frevo, a boa, a nossa”, sempre enfatizando a proximidade física 

com os valores locais. Tecnicamente, assim, como fez a GM, que contou histórias 

de pessoas que dirigiam seus carros, a Cerveja Frevo coloca dois senhores 

optando por seu produto frente a outros dois, tradicionais e nacionais.  

As identificações com o local, ou com aspectos nacionais, na propaganda, 

tornam-se uma vantagem competitiva frente ao público consumidor. A cultura e 

a identidade nacional são referenciais sempre presentes e que tornam a 

propaganda viável e bem sucedida. Para isso, devemos considerar aspectos 

como a idealização da cultura.  

 

1.3. Idealização da cultura na propaganda 

 

Para o antropólogo Leslie White, o surgimento da cultura teria ocorrido no 

momento da passagem do estado animal para o humano, quando o cérebro do 

homem foi capaz de gerar símbolos. Para White, “todos os símbolos devem ter 

uma forma física, pois do contrário não podem penetrar em nossa experiência, 
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mas seu significado não pode ser percebido pelos sentidos14” ( White 1955 apud 

Laraia: 55-56). Com ele parecem concordar Edward Tylor (1832-1917) e Alfred 

Krober (1876-1906) “o homem é o único a possuir cultura, podendo essa ser 

definida como tudo que se é apreendido” (apud Laraia, 2004 :25). 

O homem seria o resultado do meio cultural em que foi socializado, 

refletindo o conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações 

que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural 

permitiria as inovações e as invenções.  

 Nesse processo cultural de inovações e invenções está a riqueza do 

processo de socialização e desenvolvimento civilizatório humanos. As 

características desse processo transformam a cultura em algo mundial ou como 

afirma Ortiz, o mundo passa a sentir que está ocorrendo a “mundialização da 

cultura” (Ortiz, 2000). 

 A cultura passa a ser uma ferramenta de identificação entre as pessoas e 

de congregação de valores éticos, sociais, religiosos, etc. Ela, em alguns casos, 

passa a ser valorizada como uma referência ao primitivo, ao lúdico e ao infantil. 

A cultura na contemporaneidade passa a ser a chave para a solução de grandes 

conflitos internos/pessoais e externos/sociais.  

 A cultura, dentro do processo de mundialização, vai sendo apreendida pela 

propaganda, e como se fosse uma espécie de caixa de Pandora, passa a revelar 

aspectos que representam sentimentos, comportamentos e atitudes do público 

consumidor e que, se bem usados podem dar bons resultados. 

 Observado-se a propaganda, local ou global, tem-se a impressão de que a 

cultura é dissecada, analisada e descrita. O mercado apoderou-se da cultura 

jovem em geral – não apenas como um nicho de mercado, mas como fonte de 

novas imagens carnavalescas oriundas da criatividade própria a esse seguimento 

singular junto com os guetos, a moda, o cantor de sucesso, etc. 

 O jovem, como público consumidor ativo e não fiel às marcas tradicionais, 

como o adulto, assim o presumimos, torna-se o alvo de marcas que são lançadas 

no mercado e conseqüentemente, através de sua linguagem própria, também se 

torna alvo da propaganda de massa. 

                                                 
14 WHITE, Leslie. “The Symbol: The Origin and Basis of Human Behavior” in Morbel, Lennings e Smith (orgs.) , 
Readingns of Antropology. Nova York, McGraw-Hill Book Co. (Ed. Bras. In Fernado Henrique Cardoso e Otavio 
Ianni, Homeme e sociedade. São Paulo, Cia. Editora nacional, 5ª ed. 1970) p. 180 
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A indústria cultural de US$ 200 bilhões – agora o maior produto de 

exportação da América (Klein, 2002: 139) – precisa de suprimentos ininterruptos 

e sempre mutáveis, de estilos de rua, videoclipes modernos e novas cores. E os 

críticos radicais da mídia que clamam por “representação” no início dos anos 

1990 praticamente cederam suas identidades inovadoras aos mestres 

corporativos para serem comercializadas. 

A “cultura urbana”, aquela que nasce dentro da estrutura das grandes 

cidades, é reestruturada ao permitir que a tecnologia vença o espaço público. 

Nos núcleos urbanos, o que “acontece” foi porque a mídia disse, e as ações 

políticas, éticas, etc, parecem encenações, simulacros, constituem imagens da 

política, imagens éticas. Daí que Eliseo Verón afirme, de forma radical, que 

participar é hoje relacionar-se com uma democracia audiovisual, na qual o real é 

produzido pelas imagens geradas na mídia15. Canclini, em relação à produção de 

imagens geradas, produzidas e encenadas pela mídia percebe mais: 

 

“(...) do que uma substituição absoluta da vida urbana pelos meios 
audiovisuais, percebo um jogo de ecos. A publicidade comercial e os lemas 
políticos que vemos na televisão são os que reencontramos nas ruas, e 
vice-versa: umas ressoam nas outras” (Canclini, 1998:290). 

 

Essas imagens construídas só se transformam em ecos porque são aceitos 

pela sociedade, têm uma área de retorno que faz com que uma ressoe na outra. 

Na linguagem da propaganda nacional, alguns desses ecos se destacam ao longo 

do seu uso.  

Alguns desses valores aceitos são: o valor do tradicional, do antigo, 

conjugado muitas vezes com o moderno e com o que tem qualidade; a juventude 

e a beleza como qualidades que podem ser permanentes ou imutáveis; o 

requinte dos alimentos, bebidas, trajes ou espaços físicos. Ecologia e alimentos 

naturais; o vestir-se de acordo com a moda; sucesso pessoal ou profissional 

manifestado pela riqueza, pelos bens, roupas, carros, moradia, padrão alto de 

vida, status social; a eficiência de artigos de beleza e roupas, principalmente as 

roupas íntimas femininas, para o início ou a continuidade das relações eróticas; o 

apreço pelo que tem origem estrangeira, com destaque, ao que é de origem 

francesa, principalmente, ou anglo-saxã (Sandmann, 1993: 35). 

                                                 
15 VERÓN, Eliseo, “Discurso Politico e Estratégia de la Imagen: Entrevista de Rodolfo Fogwill”, Espacios, 
Universidade de Buenos Aires, Faculdad de Filosifía y Letras, n.3, dez. 1985, p 59-65. 
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Esse apreço pelo estrangeiro, principalmente ao que é americano, vem de 

uma influência da sociedade de consumo americana a partir dos anos 1930. Com 

a implantação da indústria cultural modifica-se o padrão de relacionamento social 

e cultural, uma vez que a cultura passa a ser vista e tida como um investimento 

comercial.   

Ortiz diverge da concepção da Escola de Frankfurt no tocante à 

transformação da cultura como mercadoria, para o público que consome e para 

os fabricantes de cultura. Para ele, “mesmo quando industrializada (a cultura), 

não é nunca inteiramente mercadoria, ela encerra um “valor de uso” que é 

intrínseco à sua manifestação” (Ortiz, 2001:146). 

Uma maneira de análise do valor da indústria cultural no Brasil é 

observando a propaganda aqui produzida em relação à propaganda construída 

internacionalmente: 

 

“Essa atividade de ponta usa conotações culturais, icônicas e lingüísticas, 
sobretudo aquelas que veiculam estereótipos, mais facilmente codificáveis 
e compreensíveis. (...) O flash cultural da própria mensagem publicitária, 
na maioria das vezes, um estereótipo cultural, utilizado como referência 
pela coletividade (tema clássico), como uma espécie de inconsciente 
coletivo” (Carvalho, 2002:107). 

 

Mas esses flashes culturais não significam partes imóveis do processo do 

fazer publicitário, esses modelos globais de conhecimentos também são 

utilizados para maior eficácia.  

Além da cultura a questão identitária de cada sociedade é levada em 

consideração. O que se pode entender das identidades é que essas não têm 

consistência se não tiver a relação histórica em que foram construídas.  

As associações construídas pela imagem da propaganda fazem com que o 

consumidor tenha consciência do que está sendo dito. Ele precisa se sentir 

refletido no apelo publicitário através da projeção que a propaganda faz do 

consumidor.  

Para ocorrer este processo o publicitário tem que ter consciência de sua 

responsabilidade e de sua busca pela identificação cultural com o público do 

produto/serviço a ser anunciado.  Sobre isso, Francesc Petit dá um depoimento: 

 

“Quando busco uma idéia, um título de anúncio, um visual, qualquer coisa 
que não está muito clara, procuro passar meu pensamento por gente 
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assim, ou leio algumas páginas de livros diversos, contos, biografias, 
poesia, olho livros de todo tipo, a fim de acelerar, de engraxar o meu 
processo criativo, anoto tudo rápida e desordenadamente, penso em 
cinema, histórias e diretores famosos, relembro peças de teatro, até o lixo 
da cultura, tudo o que estiver escrito ou impresso” (Petit, 1991:58) 

 

A missão da mensagem publicitária é tão clara e primordial - informar 

sobre as características dos produtos – e a presença de índices culturais na 

mensagem publicitária é tão evidente que, para um estrangeiro conhecer a 

cultura de outro país basta tentar entender a propaganda local que esta lhe dará 

os flashes de informação cultural de que precisa. 

Essa informação cultural acaba se tornando o que Canclini chama de 

cultura redefinida (Canclini, 2003:57). Ele acredita que as mudanças 

globalizadoras alteraram a maneira de conceber a cultura. Entre os anos de 1960 

e 1980 do século XX, os estudos sócio-semióticos, e com eles a antropologia, a 

sociologia e outras disciplinas, foram estabelecendo que a cultura designava os 

processos de produção, circulação e consumo da significação na vida social. Essa 

definição continua sendo útil para evitar as tentações de restaurar algum 

dualismo (entre material e espiritual, entre econômico e simbólico, ou individual 

e coletivo). Também tem a virtude de mostrar a cultura como um processo no 

qual os significados podem variar. 

Essa variação dos significados tem no imaginário social um papel-chave, 

no imaginário intercultural, não como mero suplemento daquilo que cada cultura 

local representa do vivido na sociedade a que pertence, mas, no momento em 

que as imagens representam e instituem o social e também naquelas imagens 

que nossa sociedade experimenta em relação a outras.  

As formas de organizar o imaginário são as metáforas e as narrativas que 

buscam ordenar “o que há de dispersão de sentido no próprio imaginar, o que se 

acentua num mundo globalizado” (Canclini, 2003:57-58). 

Essa ordenação da dispersão e de sua incomensurabilidade persiste entre 

o que possibilita a estrutura funcional da sociedade – local e global – e os atores 

sociais que permitem sua existência. 

O cultural engloba os processos que representam o imaginário social, o 

que coordena as relações com as pessoas e suas diferenças. Não se entende a 

cultura e seus processos através de um único paradigma, pois os estudos sobre 

estes se manifestam de forma distinta. Não se podem reduzir estes estudos a 
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análises econômicas ou demográficas, mas sim ampliá-los para análises que 

extrapolem um único paradigma, como, por exemplo, o estudo dos 

comportamentos dos consumidores, produtores e intermediários desse processo 

cultural. Para melhor entender este processo, é necessário a inserção da análise 

do local e do global e sua relação com a propaganda.  
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Capítulo 2 

Propaganda e o intercâmbio do local e do global 

 

Na modernidade, há um processo chamado de globalização de que não se 

pode fugir, nem negar sua existência e seus efeitos sobre o local e o global. Em 

relação ao surgimento desse processo, vários autores a localizam no século XVI, 

no início da expansão capitalista e da modernidade ocidental. Outros datam a 

origem em meados do século XX, quando as inovações tecnológicas e 

comunicacionais articulam os mercados em escala mundial (Canclini, 2003:41). 

Nesse processo, há uma redefinição das culturas localizadas, uma neo-

estetização e sua reelaboração numa esfera global de comunicação tendo a mídia 

de massa um papel destacado.  

Segundo Canclini, as estatísticas macrossociais mostram a globalização 

como uma etapa histórica configurada na segunda metade do século XX, onde há 

uma interconexão entre diferentes setores da sociedade, como os econômico, 

financeiro, comunicacional e o processo migratório. Esse último acentua a 

interdependência entre amplos setores de muitas sociedades e gera novos fluxos 

e estruturas de interconexões supranacionais (Canclini, 2003:58). 

A globalização, assim, pode ser tida como um complexo estratégico para o 

poderio de conglomerados industriais, corporações financeiras, majors do 

cinema, da televisão, da música e da informática. Esse poderio homogeneizador 

apropriar-se-ia da fonte cultural e natural dos países subordinados. 

A mídia de massa seria caracterizada assim como impulsionadora de novas 

modalidades de reorganização do tempo e do espaço, participaria ativamente da 

configuração de tendências de globalização e desenraizamento das experiências 

localizadas. 

 O reconhecimento de que, a partir das interconexões crescentes entre o 

local e o global nas sociedades contemporâneas, ocorreram alterações 

substanciais no estatuto do lugar e das interações face-a-face, no que se refere 

aos processos de constituição das identidades culturais, leva a estudos que 

tentam apontar os limites dessa associação, não acreditando que a globalização 

tende a ser vista como sendo produtora de uma cultura comum integrada e 

unificada, e sim, construtora de uma nova significação dos bens, informações e 

imagens formando uma hibridização retrabalhada com as tradições culturais e 
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formas de vida já existentes. Acreditamos, assim, que devemos perceber a 

relação estreita entre a cultura e o formato de comunicação nas mídias, isto é, a 

propaganda.  

   

2.1. O local, o global e a propaganda 

 

A propaganda utiliza-se de elementos culturais, criando possibilidades de 

representação e tradução da cultura, permitindo-nos, assim, estudar a relação 

entre os dois pontos de análise neste estudo. Isso faz surgir alguns 

questionamentos envolvendo os conceitos de cultura local, cultura global, e 

também questões sobre a propaganda e as referências por elas utilizadas de 

cunho cultural híbrido. 

 As culturas locais, nacionais e globais são utilizadas da mesma forma pela 

comunicação e pela propaganda? O que é local já está hibridizado com o que é 

nacional? O que é global já pode ser chamado de local? Não se permite ter hoje 

uma definição excludente dessa homogeneização e dessa hibridização sem que 

caiamos na ilha de desinformação sobre o que se produz nas várias 

representações culturais e nas várias formas de construções midiáticas. 

Para a empresa Frevo, a utilização do nome frevo representaria uma fonte 

ininterrupta de recursos para peças publicitárias. Ele, o nome, poderia englobar 

os aspectos locais e, a partir dele, criar uma identificação com o público 

consumidor. O elemento frevo, como marco da cultura local, pernambucana, 

apresenta singularidade frente ao complexo cultural nacional. Dessa forma, a 

empresa já poderia apresentar-se nacionalmente como uma marca local com 

possibilidade de difusão nacional.  

Para Stuart Hall, as culturas são compostas não apenas de instituições 

culturais, mas também de símbolos e representações, que formam um discurso o 

qual segue uma lógica que envolve música, comportamentos, consumo hábitos 

do cotidiano regionais: 

 

“Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que 
influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de 
nós mesmos. (...) As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a 
nação”, sentidos com os quais podemos nos identificar, constróem 
identidades” (Hall, 2000:50).  
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 Essa identidade construída simbolicamente pode ser entendida pelo 

conceito estrutural de cultura segundo John B. Thompsom, onde os bens 

simbólicos estão em determinado espaço estruturado, o espaço da nação, 

entidade que vai construir esses elementos de valoração dentro de um espaço-

tempo. Thompson explica porque a cultura contemporânea é moderna, 

afirmando que “a produção e a circulação das formas simbólicas se tornaram 

desde o fim do século XV, cada vez mais e de uma forma irresistível, parte de 

um processo de mercantilização e transmissão que é, agora, de caráter global” 

(Thompson, 1995: 167). 

 A nação moderna, globalizada, de que fala Hall, responsável por essa 

construção identitária do homem moderno descentralizado, diz de nações 

híbridas culturais, já não se podendo entender ou conceber o purismo cultural 

nacional de nenhuma nação contemporânea.   

 O importante no momento da descentralização da sociedade moderna é 

refazer as articulações entre o concreto e o abstrato, entre o imediato e o 

intercultural e assim, importa entender as metáforas e as narrativas construídas 

pela modernidade simbólica.  

Percebe-se que os símbolos nacionais não são só nacionais, mas sim 

internacionais, e que a cultura se hibridiza com esses símbolos. E que os 

símbolos antes só nacionais podem não ser reconhecidos como tais, sendo 

substituídos por outros símbolos nacionais de outros países. Assim, as marcas de 

produtos/serviços podem ser consideradas símbolos. E dependendo da 

abrangência da marca/símbolo ela pode ser identifica como elemento do global. 

Por exemplo: o uso de cosméticos, calças jeans, televisores e toca-discos. Nos 

pontos mais distantes como Nova York; Paris; Zona Franca de Manaus e 

continentes como o Asiático ou a América Latina pode-se deparar com nomes 

identificáveis como McDonald´s, Coca-Cola, Revlon, Sony, Ford, Mitsubitshi, 

Phillips, Renault, Volkswagen. Isso significa que a mundialização não se sustenta 

apenas no avanço tecnológico, mas sim no espaço real mundial.  

As pessoas contemporâneas crescem assistindo programas de televisão e 

consumindo propaganda; as marcas dessas empresas e os filmes assistidos 

acabam se tornando os componentes culturais delas.  
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Tentar estudar uma região específica traz as referências locais, mas no 

mundo globalizado e globalizante temos os intercâmbios do global no local cada 

vez mais evidente nessa realidade.  

 Essas referências nacionais e locais são utilizadas pela cultura de massa 

simbolizando um alimento a ser digerido e a ser modificado. A antropofagia 

modernista se apresenta aqui como uma capacidade de rever o velho, ajustar o 

novo e através de elementos como a propaganda transformar o cotidiano, o 

hoje. 

Blaise Cendras, poeta francês, no início do século passado influenciou os 

modernistas com o deslumbramento com as terras e as gentes brasileiras, pela 

arte regional e tradicional de Minas Gerais, pelo carnaval do Rio de Janeiro, pelo 

modernidade sem preconceitos de São Paulo. Segundo Mário de Andrade, foi 

Cendras que o libertou da França, advertiu que já era hora de olhar para nós 

mesmos16. 

Além de Mário de Andrade, outros modernistas brasileiros também 

valorizaram o Brasil. Destacam-se Villa-Lobos e Oswald de Andrade. Wagner 

Amorozino assim escreveu a respeito: 

 

“Apesar de influenciado pelas peças didáticas de Vicent d´Indy e pela 
grandiosidade da obra de Wagner, Villa-Lobos – autodidata por opcao e 
pesquisador por princípio – bebera das fontes da música popular, que se 
formavam nas rodas de choro de seu Rio de Janeiro natal, e da temática 
folclórica, pacientemente recolhida por ele em viagens como músico, 
acompanhando orquestras regionais pelo interior do país, de Minas Gerais 
à Amazônia”17  

 

Márcia Gonçalves, analisando a questão, escreveu que: 

 

“Igualmente em 1924, enquanto André Breton divulgava o surrealismo, 
Oswald de Andrade publicava, no Correio da Manhã, o “Manifesto da poesia 
pau-brasil”. Sintetizando futurismo e primitivismo, realizava uma revisão 
cultural do país, com valorização do elemento autóctone. Escrito em prosa 
poética de frases curtas, antecipava o proposta da Antropofagia, 
absorvendo as qualidades do inimigo forasteiro para fundi-las às 
nacionais18.  

                                                 
16 TRIGO, Luciano. Um moderno viajante nos trópicos. A revista de História da Biblioteca Nacional, São Paulo, 
n. 1,  p. 78-80, jul. 2005.  
 
17 AMOROZINO, Wagner. Paris legitimou Villa-Lobos. A revista de História da Biblioteca Nacional, São Paulo, 
Edição Especial. n..9, p. 72. 
 
18 CAMARGOS, Márcia. Vanguardas Parisienses e o modernismo. A revista de História da Biblioteca Nacional, 
São Paulo, Edição Especial. n. 9. p. 73. 
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Assim, percebe-se que a construção de formas modernas de apelo 

comunicacional cultural que se utiliza de referências nacionais e locais permite a 

representação das formas simbólicas sociais e culturais híbridas, a partir de 

elementos identificadores do tempo indiferenciado da modernidade 

contemporânea. Como ferramenta dessa realidade, a propaganda torna-se uma 

forma de encenação midiática que ajuda a montar a identidade cultural de uma 

nação, de uma região, de uma personalidade, de uma empresa e de um produto.   

A propaganda de um dado produto, que tenha uma abrangência global de 

atuação pode ser homogênea em sua mensagem, tendo uma conseqüência 

específica. Ao mesmo tempo, pode-se ter um mesmo produto, de abrangência 

global, que tenha uma preocupação com os aspectos locais de sua comunicação.  

Um exemplo de campanha global de propaganda é a da marca McDonald’s, 

uma das maiores franquias mundiais, com o título oficial “I’m loving it”19 a qual é 

chamada de direcionamento global da marca em vez de campanha global por seu 

executivo Larry Light que comanda o marketing global da multinacional. Segundo 

ele, “O conceito é de liberdade criativa local dentro de um padrão de 

posicionamento global e de identidade. Nossa visão é de que as campanhas 

globais de uma forma geral têm se tornado execuções globais de propaganda”20. 

Esta campanha, lançada em 2003 com a opção de novos produtos no cardápio e 

promovendo atividades físicas, foi um resultado de um direcionamento global em 

termos publicitários. O slogan foi criado pela agência de publicidade alemã Heye 

& Partners, do grupo Omnicom que assinou cinco comerciais para o lançamento 

da campanha. Esses comerciais foram rodados em diferentes locações do 

planeta, como Rio de Janeiro, Johannesburg, Cingapura e Praga, sendo 

disponibilizados em 10 idiomas. Segundo a companhia, outras agências que 

também atendem o cliente, como a DDB e a Leo Burnett, brasileira, 

desenvolveram outros filmes, daí o caráter local com direcionamento global. 

Fazendo com que a criação publicitária local, que tem a capacidade de visualizar 

melhor as necessidades de cada região, possa posicionar-se. A campanha tem o 

endosso de celebridades mundiais como Justin Timberlake, Destiny’s Child, trio 

                                                                                                                                                         
 
19 Amo muito tudo isto 
20 GALBRAITH, R. Como envelhecer sem ficar velho. Revista Meio e Mensagem, São Paulo, n. 1076, p. 7, 
set.2003  
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de R&B cuja integrante mais conhecida é Beyoncé Knowles, que aparecem nas 

peças televisivas. 

No Brasil, a empresa tenta convencer que seu produto é saudável através 

de esportistas, modelos e com o Guia Nutricional McDonald´s que reitera os 

processos de produção rigorosos a partir de imagens alegres dentro de um 

vocabulário feito para jovens e adultos com desenhos do cartunista Ziraldo. 

A agência de propaganda brasileira Taterka Comunicações homenageou, 

através da McDonald´s, os 450 anos de São Paulo. A trilha sonora e os 

elementos da comunicação remetiam à diversidade, efervescência e ícones da 

capital paulista. O slogan "Amo Muito Sampa" deu seqüência ao conceito lançado 

mundialmente em 2003 pela rede – "i´m loving it" . 

O toque paulistano da campanha aparece em todos os detalhes. O filme, 

dirigido pelo apresentador e videomaker Marcelo Tas, traz um grupo de jovens 

registrando em vídeo, o agitado dia-a-dia de São Paulo. A cada quadro, lugares 

famosos e diversas "tribos" da cidade são associados ao estilo eclético do 

consumidor do McDonald’s. O Monumento às Bandeiras, Estádio do Pacaembu, 

Parque do Ibirapuera e Avenida Paulista são alguns dos cenários em que 

personagens ilustram a influência das raízes africanas, indígenas, orientais e 

européias na cidade.  

Outro exemplo de campanha publicitária global que tem um perfil de 

posicionamento de marca é a da Ambev. A empresa classifica que o seu 

posicionamento é único para a América Latina, sua região de atuação, e o que o 

diferencia é a leitura do contexto.  Mas nem sempre o que funciona no Brasil 

funciona nos outros países. É o que afirma Miguel Patrício, diretor de marketing 

de cervejas da Ambev: “A tartaruga e os siris, que foram um sucesso total no 

Brasil e na Venezuela, na Argentina não funcionaram. O argentino achava a 

comunicação da Brahma muito ingênua, fútil”21.  

Essa reação argentina, para um elemento que no Brasil teve um relativo 

sucesso de vendas, é uma característica de identificação específica de cada 

nação que alimenta traços culturais diferentes, e embora consumindo o mesmo 

produto, esse tem que se apresentar de forma condizente aos valores sociais do 

público alvo. 

                                                 
21 COMIN, A. Refresca hasta el pensamiento. Revista Meio e Mensagem, São Paulo, n. 1073, p. 6, set.2003  
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A série de propagandas para a Ambev, com tartarugas e caranguejos, 

começou em 2000, com o comercial Caranguejo e só parou em 2002. Os 

comerciais utilizando esses animais como personagens principais de seus 

comerciais, com humor e ironia. Neles, os bichos querem tomar cerveja. Uma 

tartaruga, que joga futebol como poucos, foi o grande sucesso dos comerciais de 

televisão em 2002 e foi adotada como ícone da Copa do Mundo para a Brahma.  

A série criada pela agência de propaganda brasileira F/Nazca conquistou o 

brasileiro e foi eleita a melhor campanha publicitária do ano, com 44,47% dos 

votos, em enquete realizada pelo portal www.estadao.com.br. 

A fama do personagem ultrapassou as fronteiras brasileiras, e emissoras 

da Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Canadá pediram 

cópias dos comerciais para serem exibidos em seus programas sobre 

propaganda22 em novembro de 2002.  

 Outro exemplo das campanhas da Ambev que são adaptadas para os 

mercados nacionais está no lançamento da Brahma Light e na sua embalagem. 

Seu slogan afirma que é uma cerveja menos calórica que mantém o mesmo 

sabor da tradicional. No Brasil, o rótulo tem uma tipografia grossa, sólida e 

imponente, diferente das outras versões light de outros produtos que em seus 

rótulos tem a mesma palavra, light, sempre numa letra que, se não é 

desenhada, ao menos é fina, para fazer uma associação entre o magro, o esbelto 

e sua delicadeza. Ver figura abaixo disponível do site da Ambev23  

 

 
Figura 10: Propaganda da Ambev. 

 

A juventude, preocupada demais com a estética, é o público alvo do 

produto, tendo a cerveja, portanto, uma característica mais juvenil. A disposição 
                                                 
22 Disponível em: <http://www.fnazca.com.br>. Acesso em: 16 jun 2005  
 
23 www.ambev.com.br 
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dos elementos de seu rótulo remete também à festa, à diversão. Na Venezuela, 

a Brahma também lançou sua versão light, porém exatamente ao contrário do 

que foi feito no Brasil. Nesse caso, o rótulo é leve e delicado, prova de que uma 

sociedade, devido a suas diferenças, interfere diretamente no destino de um 

produto. E esses destinos são, o que na cultura, significam os sistemas 

simbólicos produzidos, transmitidos e reproduzidos pelo homem. No caso da 

Frevo, esses elementos simbólicos são construídos a partir do imaginário cultural 

local, encontrado nas raízes tradicionais locais, ou nos elementos de intercâmbio 

do global que é um dos caminhos da herança cultural contemporânea.    

A globalização é um efeito da modernidade que não é novo. Desde os anos 

1970, do século passado, ela tem assumido novas formas. Ideologicamente, a 

globalização é governada pelo neoliberalismo global que rapidamente se torna 

senso comum de nossa época e sua tendência cultural dominante e reforça para 

muitos a tese de que ela tende à homogeneização.   

A globalização é um complexo de processos e forças de mudanças que 

está deslocando as identidades culturais nacionais. A globalização seria, 

portanto, um sistema que integra processos que atravessam as burocracias 

nacionais, que se organizam através de novas combinações de tempo-espaço, 

tornando o mundo “menor” em relação a suas interconexões.   

Para Canclini, dentro do processo de globalização as fronteiras são um 

lugar de encontros e desencontros de identidades nacionais que se hibridizam. O 

nacional, o popular, o estrangeiro misturam-se e formam uma comunidade 

imaginada de aspectos globalizadores: 

 

“Quando se trata de entender os entrecruzamentos nas fronteiras entre 
países, nas redes fluidas que intercomunicam os povos, etnias e classes, 
então o popular e o culto, o nacional e o estrangeiro aparecem não como 
entidades, mas como cenários” (Canclini, 1998:362). 

 

Para Anthony Giddens, a globalização implica um movimento de 

distanciamento da idéia sociológica clássica de sociedade como um sistema bem 

delimitado e sua substituição por uma perspectiva que se concentra na forma 

como a vida social está ordenada ao longo do tempo e do espaço. Para ele,  

 
“A modernidade é inerentemente globalizante (...) A globalização pode 
assim ser definida como a intensificação das relações sociais em escala 
mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 
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acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas 
milhas de distância e vice-versa” (Giddens, 1990: 69). 

 

Quando se levanta a hipótese de que as identidades nacionais estão em 

declínio está se falando nas identidades nacionais modernas e o que se entende 

de tradição de elementos culturais nacionais. Para Hall, há três possibilidades de 

conseqüências da globalização para as identidades nacionais: 

 

“1. as identidades nacionais estão se desintegrando pela homogeneização 
cultural e do “pós-moderno global”; 
2. estão sendo reforçadas pela resistência à globalização;  
3. as identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – 
híbridas – estão tomando seu lugar” (Hall, 2000: 69). 

 

A compressão espaço-tempo é uma das características da globalização nas 

identidades nacionais. Ela é a aceleração dos processos globais de forma que se 

sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas. É importante esse 

fenômeno porque ele influi no sistema de representação, e essa traduz seu 

objeto em dimensões espaciais e temporais. Cada época e cada lugar têm seu 

sistema de representação.  

Há correntes teóricas que argumentam que a tendência em direção a uma 

maior interdependência global está levando ao colapso de todas as identidades 

culturais fortes locais e estão produzindo uma fragmentação de códigos culturais, 

uma multiplicidade de estilos, com ênfase no efêmero, no impermanente, na 

diferença e no pluralismo cultural. 

 Essas identidades construídas a partir do pluralismo cultural são 

identidades partilhadas, possuem uma espécie de língua franca, de uma moeda 

global. A mídia pode “vender seus produtos” em todos os lugares do mundo 

moderno. As identidades começam a ser desalojadas, desvinculadas. Podemos 

concordar com Hall quando ele afirma que estamos num “supermercado global” 

que permite a difusão do consumismo como realidade e como sonho, gerando 

uma homogeneização cultural (Hall, 2003:75).   

 Há uma tensão do local com o global. O global se caracterizando com a 

transformação das identidades nacionais e o local com os vínculos a lugares, 

eventos, símbolos e histórias particulares. 

As sociedades permitem o intercâmbio de mensagens co-produzidas em 

vários países, expressando, no plano do simbólico, processos de cooperação e 
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intercâmbio. Nesse processo de quebra de fronteiras simbólicas tem-se que 

entender a diferença e o tempo variável de cada país neste processo. Esse é um 

cronograma real e virtual que extrapola as fronteiras reais trabalhando a 

diversidade de cada localidade.   

Com essa flexibilização do “local” e impacto do “global” cria-se uma nova 

articulação entre “global” e o “local”. O “local” se reinventa em novas identidades 

a partir da lógica da globalização produzindo simultaneamente novas 

identificações locais e globais.  

 Há uma tentativa de mistura da Tradição com o novo, o moderno, o 

híbrido, o diverso, propondo-nos a Tradução desse fenômeno. Mas há outro 

caminho, contra a Tradução, a favor da volta à Tradição, ao puro. 

 A globalização não parece permitir a vitória do global frente ao local, nem 

se percebe o tradicional local como âncora da contemporaneidade. Percebe-se 

um descentramento do Ocidente, e ao mesmo tempo uma redescoberta do 

Oriente. Propagandas que valorizam a dança, a comida e o comportamento 

orientais têm exemplos nos serviços franqueados mundialmente como a rede de 

lanchonetes Habib`s, ou através de produtos ou serviços que nada teriam de 

comum com a cultura oriental, mas seguem alguns preceitos clássicos como a 

estética feminina, a religião budista ou islâmica, a valorização de etnias orientais, 

etc. 

 Trata-se de um paradoxo da globalização contemporânea. Porque 

enquanto há uma tendência homogeneizante, ocidental e norte-americana, 

surgem diferenças locais periféricas. O eixo “vertical” de poder cultural, 

econômico e tecnológico parece estar sempre marcado e compensado por 

conexões laterais, o que produz uma visão de mundo composta de muitas 

diferenças locais que o “global-vertical” é obrigado a considerar. 

 As modernidades vernáculas que nascem dos interstícios das resistências, 

intervenções e traduções, constituem o fundamento para um novo tipo de 

“localismo” que não é auto-suficientemente particular, mas que surge de dentro 

do global, sem ser simplesmente um simulacro desse. 

 Encontra-se aqui o retorno do particular e do específico no centro da 

aspiração universalista panóptica da globalização ao fechamento. O local não 

possui um caráter estável ou trans-histórico. Ele resiste ao fluxo homogeneizante 
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do universalismo com temporalidades distintas e conjunturais. É o espaço da 

diferença, é a permissão para que esse exista.  

 

2.2. A diversidade na propaganda: a quebra de fronteiras entre o 

local e o global 

   

Na propaganda, há uma transmutação ou, porque não, uma antropofagia 

da cultura para sua transformação em signo de consumo. A linguagem 

publicitária, leia-se suas aplicações infindas, também vai traduzir conceitos de 

consumo, vai parodiar a arte e vai quebrar as barreiras da obra-prima. A 

propaganda torna-se eficaz porque o texto fala a linguagem de nosso tempo. 

A possibilidade de a propaganda ser entendida pelos 

consumidores/cidadãos é porque ela é uma leitura cultural, forma-se a partir 

disso. A propaganda tem que estar presente nesse espaço que se abre na 

literatura e nas artes formais para se encaixar nessas “palavras do outro”, nesse 

“texto segundo”, nessa busca de ser algo que termina construindo um discurso.  

 Nelly de Carvalho, em um artigo sobre cultura e propaganda, fez uma 

análise da inter-relação entre propaganda e cultura. Este trecho de uma pesquisa 

realizada por ela permite-nos perceber que a propaganda também pode ser 

considerada uma leitura reveladora da realidade cultural de um povo e de uma 

região para o mundo. 

 Uma das frases analisadas é “Liberdade ainda que à tardinha”, das 

sandálias Havaianas, produto nacional com distribuição internacional, usando da 

frase-símbolo da Inconfidência Mineira. Temos ainda exemplos locais, recifenses, 

que tem nas pontes um de seus símbolos mais emblemáticos: “Uma ponte entre 

a informação e o povo” da Prefeitura do Recife. E esta: “Do maracatu para o 

cinema, da praia para as orquestras de frevo, dos pólos de animação para o 

restaurante. Não é à toa que o Recife é a cidade das pontes. Recife, diversão 

dentro e fora da folia”, também da Prefeitura do Recife.24 

 Carvalho entende que essas frases permitem observar as diferenças de 

escolha dos itens lexicais e dos usos lingüísticos nos dialetos brasileiros, estes 

resultantes da sedimentação cultural que se apresentam diferentemente em cada 

                                                 
24 CARVALHO, Nelly. Cultura Partilhada e Publicidade. In: VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (REGIOCOM)  Marília, 2003. 
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região do país. E essa diferenciação é um produto histórico cumulativo, com 

bases comuns. Essas comunidades de diferentes regiões partilham os mesmos 

elementos culturais originais que permitem a variação e a riqueza absorvida pela 

propaganda.   

Renato Ortiz, em seu Mundialização e Cultura, afirma que, como as 

sociedades não são estáticas, os elementos de um e de outra cultura são 

assimilados mutuamente. Ortiz exemplifica sua idéia a partir do campo da 

propaganda como representação cultural. Para ele, por exemplo, a propaganda 

que o produto da Marlboro faz é “capitalizar determinados signos e referências 

culturais reconhecidos mundialmente: a virilidade, valor universal, é traduzida 

em termos imagéticos, imediatamente inteligíveis, a despeito das sociedades nas 

quais o anúncio é veiculado” (Ortiz, 2000: 111). E complementaríamos: também 

não deixando de se adaptar ao local. O personagem do cavaleiro da Marlboro na 

África é negro, mas os elementos imagéticos principais estão presentes, como: o 

horizonte, os cavalos, a cerca, a sela, a corda, assim como o jeans utilizado pelo 

personagem principal.  

 Ortiz continua com seus exemplos em relação à postura da propaganda 

que tem caráter mundial, mas que precisa realçar as particularidades locais como 

a da Coca-Cola que “só tirou proveito do mercado espanhol quando reduziu o 

tamanho de suas garrafas, ajustando-as as geladeiras existentes no país” (Ortiz, 

2000:170). 

 A Levi Strauss Co. aproveita a tendência mercadológica, por volta da 

década de 1930, do uso do jeans que valoriza o Oeste americano, e remarca seu 

produto através de patrocínios de rodeios, distribuição de prêmios entre os 

campeões de montaria, uma estratégia promocional: a “autêntica” camisa 

faroeste vem embalada com suas calças tradicionais.  

O que era sinônimo de simplicidade, labuta, roupa de trabalhador, 

transforma-se em sinal de distinção. Apropriado pelo mercado publicitário, o 

western irá viajar rapidamente para fora das suas fronteiras, adequando sua 

imagem à demanda funcional das mercadorias (Ortiz, 2000:115). 

Outro produto que traz sua propaganda agregada à revalorização do Oeste 

é a Marlboro que parte de seu sucesso se dá por isso. Por uma temática e um 

apelo visual, propiciado pelo cinema, televisão, histórias em quadrinhos, 
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literatura, que divulgou entre os povos uma imagem verossímil do que seria o 

faroeste.  

Mas a estratégia publicitária não mostrava o real, a luta entre o branco e o 

índio, os massacres, os sinais de violência e de trabalho foram retirados das 

peças publicitárias, para não causar estranhamento e negatividade, pois o 

mercado não toleraria as contradições da vida real. Mas os elementos imagéticos 

principais como o horizonte, os cavalos, a cerca, a sela, a corda, assim como o 

jeans utilizado pelo personagem principal, estavam presentes para lembrar que o 

ambiente era o verdaderio/falso velho Oeste. Finalizando as considerações de 

Ortiz frente às tendências homogeneizantes da globalização ele acentua que: 

 

“Padronização e diferença são faces de um mesmo fenômeno. O que torna 
compreensível o lema das grandes corporações:“pense global, aja 
localmente”. O local não está necessariamente em contradição com o 
global, pelo contrário, encontram-se interligados”.(Ortiz, 2000:181). 

 

A propaganda torna-se, numa sociedade onde a tradição já não é uma 

referência, uma forma de indicativo para o pensamento humano. E este 

pensamento vai para o lugar do híbrido, do tentar traduzir comportamentos 

vividos na modernidade, de tentar estar, de tentar ser, de tentar participar e de 

não ser classificada nem como arte, nem como literatura. 

 Estar significa existir, em sua singularidade. Em relação a outras 

produções comunicativas mais reconhecidas como puras, a propaganda não é 

pura nem ingênua, ela trabalha para o capital declaradamente, mas é menor no 

sentido de reconhecimento, isto é, seu papel é subalterno, é um meio para as 

intenções do capitalismo. 

 A propaganda também está no meio de um processo de consumo, de uma 

busca de sobrevivência do capital. É um ponto de chegada para construção de 

novas formas de pensar a cultura local e global. O lugar da hibridização das 

imagens locais e globais, da utilização da mistura, da capacidade de montar um 

mosaico de comportamentos e hábitos de vida e consumo, de se representar 

como branco, preto ou índio. É a globalização, um local onde tudo isso é 

possível. 

Mas existe o que se chama de marketing global contra o local. Para certas 

corporações, até recentemente, o objetivo institucional era obrigar o consumidor 

a entender a linguagem da corporação, não o inverso. Em 1983, quando o 
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alcance global ainda não era uma realidade para todos, exceto para um pequeno 

grupo de empresas, o professor de administração de Havard Theodore Levitt 

publicou o ensaio “The Globalization of Markets”, em que afirmava que qualquer 

corporação que estivesse disposta a se submeter a algum hábito ou preferência 

local seria um fracasso absoluto. “As necessidades e desejos do mundo tem sido 

irrevogavelmente homogeneizados”, escreveu ele no que se tornou 

instantaneamente o manifesto global25 (apud Klein, 2002: 140). 

Essas corporações “globais”, de Levitt, eram as corporações americanas, e 

a imagem “homogeneizada” que ele promoveu eram as imagens da América: 

crianças louras de olhos azuis comendo cereais Kellogg´s na TV japonesa; o 

“Homem” de Marlboro levando o mundo rural americano para aldeias africanas, e 

a Coca-Cola e o McDonald´s vendendo ao mundo inteiro o sabor dos EUA. Como 

a globalização deixou de ser uma espécie de sonho e tornou-se realidade, o 

marketing de cowboy começou a ofender alguns países ou culturas que 

prezavam pela sua cultura tradicional (Klein, 2002: 140). 

Outro aspecto desse marketing global é o marketing da juventude global, 

exemplo de entorpecimento mental repetitivo, utilizando a idéia do que está 

tentando formar: uma terceira noção de nacionalidade – não americana, nem 

local, mas que una as duas, através das compras (Klein, 2002: 144). 

Assim, a propaganda começou a utilizar a ferramenta do patrocínio. O uso 

da imagem serviu para equiparar experiências culturais e sociais positivas. O que 

torna diferente essa propaganda global dos anos 1990 é que ela cada vez mais 

procura retirar essas associações do reino da representação e transformá-la em 

uma realidade viva.  

Mas outra estratégia estava sendo criada para o capitalismo: o consumo e 

a propaganda global. A necessidade de maior diversidade é agora não somente 

aceita pelas indústrias culturais, é o regimento do capital global. E a política da 

identidade, como foi praticada nos anos 1990, não foi uma ameaça ao capital, 

mas sim uma oportunidade de mais crescimento e uma fonte de mensagens 

publicitárias.  

Substituíram-se campanhas publicitárias diferentes para diferentes 

mercados. As campanhas que tinham a diversidade como foco podiam vender 

para todos os mercados de uma só vez. A fórmula manteve-se, ou seja, a 
                                                 
25 LEVITT, Theodore. The Globalization of Markets, Havard Business Review, mai-jun 1983.  
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relação custo-benefício “um-tamanho-para-todos”, oferecendo menos riscos e 

não ofendendo sensibilidades locais. Em vez de pressionar o mundo a 

experimentar a cultura americana, construíram slogans como o da Skittles, 

“Experimentem o arco-íris” (Klein, 2002: 141).  

A diversidade de mensagem harmonizou o estilo afro-americano, e heróis 

que empresas como a Nike e a Tommy Hilfiger já haviam apontado como uma 

fonte poderosa de mercado. A Nike também percebeu que as pessoas que se 

diziam pertencer a grupos oprimidos eram nichos de mercado estabelecidos, o 

que permitia a construção de mensagens publicitárias aliando ao produto a 

condição de grupo diferente. Um exemplo é a propaganda da Nike para as 

mulheres: “Acho que saltos altos são uma conspiração contra as mulheres” 

(Klein, 2002: 137). 

A propaganda da Abercrombie & Fitch retratava rapazes em roupas 

íntimas trocando olhares insinuantes; a Diesel seguiu-a, mostrando dois 

marinheiros se beijando26 (ver imagem abaixo); e o anúncio televisivo da Virgin 

Cola retratava “o primeiro casamento gay exibido em um comercial”. Havia 

também propagandas dirigidas aos gays, como a Pride Beer e a Wave Water, 

cujo slogan era “Rotulamos garrafas, não pessoas”, e a comunidade gay teve 

seus próprios cool hunters – pesquisadores de mercado que exploravam bares 

gays com câmeras ocultas (Klein, 2002: 136). Para entender melhor estas novas 

estratégias globais com difusão no local é preciso identificar os elementos que 

formaram a cultura local. 

 
Figura 11: Propaganda para a marca Diesel.  

                                                 
26 KLEIN, Naomi. 2002. Sem logo: a tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro: Record.p. 130. 
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2.3. Elementos formadores da cultura local e nacional 

 

A cultura nacional e local brasileira é tão rica que consegue uma série 

quase infinda de elementos constituintes. O poder de apreensão que 

nacionalmente temos através dos elementos culturais é um fator de relevância 

no ambiente globalizante e contemporâneo em que vivemos.  

Para a propaganda da Frevo esses elementos são formadores de sua 

temática e de seu argumento persuasivo. Na verdade, a Frevo se utiliza de vários 

desses elementos e consegue focar cada um deles para cada intenção de venda. 

Podemos citar, pontualmente, alguns dos elementos constituintes na 

cultura nacional brasileira: virgindade, bacharelismo, catolicismo, pobreza como 

sinônimo de pureza, a natureza como ápice do belo, a esperteza como símbolo 

de status, o sucesso como resultado de uma graça divina, a família como 

referência de vida, a maternidade como objetivo-fim do casamento, o dinheiro 

como patrimônio familiar, as relações de amizade como relações de poder, o 

ócio, o trabalho como função social menor, a riqueza de berço como segurança 

de futuro, a poligamia masculina, a rejeição violenta da poligamia feminina, a 

homossexualidade como pecado, o estímulo da sexualidade precoce dos 

meninos, a alegria vinda do negro africano como característica pessoal positiva, 

a introspecção indígena como característica indígena negativa, a musicalidade no 

falar no diminutivo, a valorização de tudo o que é estrangeiro, a forma de vestir 

como estrangeiros, a desvalorização da mulher e a supervalorização do homem, 

o prazer de ser servido, a preocupação com o que os outros pensam e falam, o 

padrão louro e morena da mulher bela, culto à personalidade, prática do 

sadismo, etc. 

Esses elementos vêm a partir da formação estrutural da sociedade colonial 

portuguesa, brasileira patriarcal, indígena nativa e negra escrava. Vamos 

identificar através destas características formadoras da cultura brasileira 

elementos que poderemos encontrar nas propagandas da Frevo. A primeira 

característica social que apontamos seria exatamente essa formação híbrida, o 

que Gilberto Freyre e Sérgio Buarque Holanda chamaram de miscigenação, que 

segundo Holanda, começou na metrópole com os mouros (Holanda, 1995:53).    

 A mulher morena como um dos ideais do belo, como foi dito acima, vem 

do imaginário português e de sua afinidade com a cultura mediterrânea, moura. 
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Dessa afinidade é absorvida a lenda da moura encantada pelos portugueses, 

lenda esta que é envolvida em misticismo sexual. 

 A moura encantada da lenda está de vermelho, penteando os cabelos e se 

banhando nos rios. A visão brasileira da lenda está na índia que também se 

banhava nos rios, tinha os cabelos e os olhos negros, como a moura. A loura 

portuguesa cria a lenda da moura-torta que traz a idéia da loura como protótipo 

do belo e do angelical, tendência difundida em toda a Europa como pano de 

fundo do ódio religioso. E para os brasileiros contemporâneos a moura 

encantada, a morena e a índia, também são tidas como padrão de belo. Daí a 

diversidade de personagens, de corpos-mídia na propaganda da Frevo e de 

outras tantas no Brasil. 

Outro elemento a ser valorizado é a estrutura familiar brasileira colonial. 

Esta família é rural ou semi-rural. A família era considerada na época da 

colonização como a célula imune de qualquer restrição. O resultado dessa força 

da família colonial é a influência da vida privada na pública. Que vai resultar no 

caráter cordial do povo brasileiro. 

 Essa relação nacional entre o público e o privado, entre o que é casa e o 

que é rua, dá relevo à expressão, “faça o que eu digo, mas não faça o que eu 

faço”. Há um comportamento em casa e outro na rua. 

 Essa postura social de duplicidade de ação e de pensamento, dependendo 

do espaço e do tempo, também revela-se nas transações comerciais e de 

trabalho. Para um amigo, uma postura, e para um desconhecido, outra. “Para os 

amigos tudo, para os inimigos a lei”; ou, no Brasil “tudo tem um outro lado...” 

 Holanda define o que é Estado e o que é família no Brasil, suas diferenças 

e o que se concebe dessas instituições. O Estado é a extensão da família, no 

Brasil, não esquecendo que a Escola também exerce esse papel. O Estado que 

privatiza, publiciza e muda a natureza do bem público. 

 

“O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma 
integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de 
que a família é o melhor exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o 
Estado, uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma 
oposição” (Holanda, 1995:141). 

 

Para o brasileiro colonial, a religião catolicismo foi a grande unificadora da 

colônia que não tinha um Estado forte, e a grande parceira na empreitada da 
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colonização brasileira. Mas esse cristianismo foi flexibilizado pela moral 

maometana, traduzindo a intimidade que os colonos tratavam as imagens de 

santos e seus rituais. 

Outro elemento de relevância na cultura nacional é apontado por Freyre 

como o sadismo sexual do português macho e o masoquismo da mulher índia e 

negra. E também do menino que tem num negro de brinquedos, sua vazão ao 

sadismo exagerado e que posteriormente vai ser refletido na política ou no poder 

exercido por este, como senhor de escravos. 

Outro fator levantado como conseqüência desse sadismo estimulado, até 

pela ordem vigente, reside na inferioridade feminina, nesse universo de poderes 

masculinos em todos os sentidos. 

Nesse sistema patriarcal de poder temos, no Brasil, a cultura da 

personalidade aflorada e estimulada. Para Holanda,  

 

“o índice do valor de um homem infere-se antes de tudo, da extensão em 
que não precise depender dos demais, em que não necessite de ninguém, 
em que se baste. Cada qual é filho de si mesmo, de seu esforço próprio, de 
suas virtudes”. E continua Holanda ressaltando suas conseqüências: “Em 
terra onde todos são barões não é possível acordo coletivo durável, a não 
ser por uma força exterior respeitável e temida” (1995:32).   

  

Holanda discorre sobre a importância decisiva do culto à pessoa sobre 

outras relações na própria arte colonial, na música, o gosto do exótico, da 

sensualidade brejeira, dos caprichos sentimentais, na moral da senzala. 

Outra característica que Holanda levanta seria a lógica do não trabalho 

para os portugueses católicos. Eles valorizavam o ócio, a contemplação e o 

amor, idealizavam a vida sem esforço físico e achavam que esse esforço era uma 

obra indigna do homem livre. Essa discriminação ao trabalho manual acende o 

fascínio pelo bacharelismo, com o falar pomposo, esnobe e os símbolos de 

grandeza intelectual e de inteligência. 

O individualismo, o bacharelismo e a nobreza também estão presentes no 

brasileiro. Essa herança vem da história de lutas e guerras responsáveis pela 

formação do imaginário português. Com a possibilidade de mobilidade social, 

aberta pela Revolução de Avis (1383-1385), a ascensão social continuou 

plasmada pelos valores aristocráticos, absorvidos pela burguesia e, assim, 

perseguido nos valores e visão mundo Ibéricos e, por extensão, de suas colônias.  
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 Em Portugal como no Brasil, o bacharelismo, vinculado ao individualismo, 

foi valor importante para a geração de status social, estabilidade e segurança na 

vida social do país colonial e do contemporâneo.  

 Holanda afirmou a respeito: “No trabalho não buscamos senão a própria 

satisfação, ele tem o seu fim em nós mesmos e não na obra” (Holanda, 

1995:156). Nas propagandas da Frevo, na maioria dos comerciais, os 

personagens principais aparecem no horário de lazer, se divertindo e brincando.  

DaMatta, a partir de uma análise que incluía o valor do trabalho para os 

brasileiros, criou uma tipologia dividida em malandro, Caxias e santo. O 

malandro seria o marginal e/ou liminal, o Caxias seria a autoridade, pessoa 

ligada ao cumprimento das leis, classificada como “quadrada” e, por fim, o santo 

seria o romeiro, peregrino e o renunciador.  

 O herói seria esse renunciador, aquele que, com idéias de justiça e paz, 

conseguiria unir o interno ao externo, criando um universo alternativo e novo. O 

Caxias pode transformar-se no “palhaço” e no ingênuo, já o malandro em 

desonesto, marginal e bandido. Os três tipos brasileiros definidos por DaMatta 

estão presentes na “consciência popular” e, também, na “alta cultura”. 

 O mito Pedro Malasartes, personagem do folclore universal, também 

recebe atenção na análise de DaMatta. Através desse mito, analisa as 

características culturais do brasileiro, e a primeira delas é que o trabalho não 

leva a condição de rico; a segunda, é que a mesma riqueza não traz a felicidade; 

a terceira, é que a mudança social se dá, não só, pelo trabalho, mas pela sorte, 

nobreza e transformação interna. Esses personagens estão no imaginário coletivo 

brasileiro e nordestino, estando, também, em suas propagandas.  

 Essa esperteza do brasileiro, em alguns momentos, acaba sendo 

cristalizada com o chamado “jeitinho brasileiro” que se caracteriza através da 

flexibilidade nos rituais, do favor, da valorização da amizade e da família. 

O favor, nesse contexto social, é um fator de elemento relacional, assim 

como a mulher, a amizade e a morte. O que tipifica o brasileiro é que, nesse 

caso, há uma institucionalização ou autonomização do relacionamento.  

Nessa mesma sociedade dentro desse cenário de relações e influências 

surge o homem brasileiro típico, o qual foi definido por Holanda como o homem 

cordial que tem aversão ao ritualismo social, transfere a esfera pública para a 

esfera íntima e privada, tem uma dificuldade de dizer não, de ser “rude” e dizer 
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que não pode ou não deve fazer algo, costuma usar, apenas, o prenome para as 

pessoas conhecerem-se, tem uma constante necessidade de estabelecer 

intimidade, usa continuamente o diminutivo das palavras, e por fim, o seu 

convívio é ditado pela ética do emotivo (Holanda, 1995:148). 

A cordialidade brasileira seria a ordenadora do caos social que se 

estabelece nessas relações íntimas de amizade e de família. A distinção social 

através da individualidade, a busca pelo dinheiro e pela salvação da alma, a 

quebra de regras pela amizade e a frouxidão com pessoas do seu círculo familiar.  

 Essa capacidade cordial permite ao brasileiro ser reconhecido como 

homem pacato e não afeito a guerras. O Brasil teria uma imagem de si mesmo, 

através de seu povo, como o país da paz, do não preconceito racial e da 

tolerância com as diferenças.   

Esses elementos vão poder ser conferidos nos comerciais da Frevo que 

demonstram a partir deles uma referência com a tradição e com o moderno 

contemporâneo. O uso do elemento simbólico tradicional local como, por 

exemplo, a bandeira do estado pode ser identificado na propaganda da Frevo em 

sua forma concreta e ideológica, além também, da sombrinha de frevo e da 

presença das cores da bandeira do estado de Pernambuco na marca do 

refrigerante e da cerveja. 
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Capítulo 3 

“O novo som do Frevo”: intercâmbio de tradição e 

modernidade 

 

A sociedade contemporânea construiu um indivíduo diferenciado em suas 

atitudes e nas suas formas de consumo, e ampliou a necessidade de distinção de 

cada empresa concorrente forçando a propaganda e outras técnicas de 

comunicação a ter uma relação direta com o público consumidor de cada produto 

ou serviço anunciado.  

Esse consumidor, exigente e cada vez mais pulverizado, é atraído por 

mídias diversas que buscam encontrar pontos de contato. Esses pontos podem 

ser identificados a partir dos valores culturais presentes no cotidiano, história, 

profissão, família, religião a que cada um faz parte. John B. Thompson (1998:19) 

acredita que a concepção estrutural está no produto cultural, que é composto por 

formas simbólicas. 

A construção das sociedades modernas, através das suas formas 

simbólicas, constróem identidades e “comunidades imaginadas”27. Essas 

identidades construídas permitem pontos de convergência de valores tradicionais 

e modernos mediados pelos meios de comunicação, como defende Thompson em 

seu livro A Mídia e a Modernidade. Thompson acredita que o desenvolvimento da 

sociedade moderna está atrelado ao crescimento das indústrias de mídia desde o 

início do século XIX através de seguintes tendências: 1) a transformação das 

instituições da mídia em interesses comerciais de grande escala; 2) a 

globalização da comunicação; e 3) o desenvolvimento das formas de 

comunicação eletronicamente mediadas. 

A identidade nacional na contemporaneidade, sofrendo o processo de 

globalização, não mais permite a unicidade, mas sim a fragmentação. Assim, os 

elementos formadores da cultura nacional – históricos, sociais, econômicos e 

culturais – condicionam uma produção cultural híbrida, como a propaganda 

televisiva escolhida para análise. 

                                                 
27 A “comunidade imaginada” de Benedict Anderson nasce da descentralização do poder religioso e da 
centralização do sistema capitalista, isso ocorrendo a partir de elementos de convergência de identidade criada 
pela imprensa através dos textos em língua vernácula, local. (apud Thompson, 1998:61-62). 
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 Os elementos culturais que identificam cada região são valorizados pela 

propaganda como estratégia de comunicação. Como ferramenta dessa realidade 

moderna, a propaganda torna-se uma forma de encenação midiática, que ajuda 

a montar a identidade cultural de uma nação, região, marca, empresa ou 

produto.   

A propaganda da empresa Frevo, objeto desta análise, constrói-se a partir 

de elementos culturais singulares. Este cenário possibilita o uso de recursos 

temáticos assentados na tradição e/ou na modernidade. Assim, as campanhas da 

Frevo, desde seu início, baseiam-se em idéias do cenário cultural local e nacional 

para se fazer presente e diferenciada.  

Mas antes da análise dos comerciais, é importante abordar dois pontos 

para entendimento deste estudo, a relação tradição versus modernidade e o que 

poderíamos chamar de Nordeste imaginário. 

 

3.1. Tradição versus Modernidade 

 

Dentro do aspecto hermenêutico, a tradição seria uma estrutura mental 

para entender o mundo, um conjunto de pressupostos de fundo, que são aceitos 

pelos indivíduos ao se conduzirem na vida cotidiana e transmitidos por eles de 

geração em geração.  

Para Ortiz, tradição e passado se identificam e parecem não permitir a 

chegada do que é novo, moderno:  

 

“Penso que hoje vivemos no Brasil a ilusão de que o moderno é o novo, o 
que torna difícil entender que as transformações culturais que ocorreram 
entre nós possuem uma irreversibilidade que faz com que as novas 
gerações já tenham sido educadas no interior dessa “modernidade” (Ortiz, 
2001: 207). 

 

 O aspecto normativo da tradição está relacionado às práticas rotineiras – 

realizadas sem muita reflexão, pela repetição das gerações. A ação e a sua 

justificativa estão calcadas na relação auto-reflexiva da tradição normativa que 

estabelece a credibilidade e a legitimidade de um comportamento tradicional. 

Já o modernismo constitui-se através da consolidação do consumo e da 

cultura de massa. O modernismo seria uma relação entre o que era a alta arte 
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européia e a cultura de massa em meados do século XIX, não necessariamente 

uma evolução da arte por si só.  

Thompson acredita que a tradição sobrevive à modernidade. Sua idéia é 

que a mídia pode reviver a tradição, ou melhor, a tradição pode-se utilizar dos 

meios modernos de fixação e reprodução de mensagens através de sua 

tecnologia para não perder as idéias tradicionais de relacionamento e vida social. 

Para Thompson, 

 

“A tradição se desritualizou; perdeu sua ancoragem nos contextos práticos 
da vida cotidiana. Mas o desenraizamento das tradições não as privou dos 
meios de subsistência. Pelo contrário, preparou-lhes o caminho para que 
se expandissem, se renovassem, se enxertassem em novos contextos e se 
ancorassem em unidades espaciais muito além dos limites das interações 
face a face” (Thompson, 1998:160). 

  

Para Ortiz, passado e futuro se encaixam, e não excluem o que pode surgir 

desse cruzamento. Para ele o Brasil vive esse momento, uma espécie de 

conjunto de instituições e valores que, mesmo sendo produtos de uma história 

recente, se impõem às pessoas como uma moderna tradição.  

A tradição também pode servir em algum momento de apoio ao poder e a 

autoridade. O outro aspecto é o da tradição em relação às formações da 

identidade. Thompson nomeia dois tipos: a auto-identidade e a identidade 

coletiva. A auto-identidade é o sentido que cada um tem de si mesmo como 

dotado de características pessoais e a identidade coletiva é o sentido que cada 

um tem de si mesmo como membro de uma coletividade.  

 Para Thompson, a tradição é colocada com um referencial para a formação 

da identidade, é uma base para referências pessoais e de formação de grupos 

sociais. A identidade é formada por material do passado. 

 

“As tradições fornecem material simbólico para a formação da identidade 
tanto a nível individual quanto a nível coletivo. O sentido que cada um tem 
de si mesmo e o sentido de pertença a um grupo são modelados pelos 
valores, crenças e padrões de comportamento que são transmitidos do 
passado” (Thompson, 1998: 165). 

   

 Thompson concluiu que o declínio da autoridade tradicional e dos 

fundamentos tradicionais não quer dizer que não exista a tradição, esta vai 

existir desfocada de seu território original, mas vai ter uma nova forma: 
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tradições mediadas e separadas de contextos compartilhados para dar sentido ao 

mundo e para criar um sentido de pertença. 

 Já a modernidade pressupõe a desmistificação das relações sociais, o 

dinamismo da economia capitalista, a expansão da sociedade; enquanto a 

tradição, segundo Karl Marx, tinha um “véu que encobria as relações sociais e 

ocultava sua verdadeira natureza” (apud Thompson,1998:161). No capitalismo 

essa natureza das relações surgia como ela é de fato relações de exploração.  

O homem contemporâneo apresenta-se como um ser narcisista e 

individualista porque só se interessa por si, não sendo um ser coletivo, 

preocupado com a comunidade. Há uma desvalorização de conceitos tradicionais 

como verdade, povo, nação, amor, respeito e família. O Deus cristão está morto, 

a instituição do casamento anacrônica, as lojas de sex shop são locais onde se 

compram o fetiche e o prazer sexual, e a Internet é o veículo de comunicação 

interpessoal de negócios, divertimento e informação. 

No consumo dessas mensagens também está se fazendo o consumo de 

uma cultura e de uma história, de uma cotidianidade, de uma musicalidade, de 

um comportamento. O consumo passa a ser uma espécie de uma ponte entre o 

que se vive, se sente e o que realmente é produto de massa. A prática do 

consumo permite ao consumidor “sentir” a cultura através do uso do produto, do 

serviço. 

A vivência do cotidiano permite, no consumo, esta cristalização. A 

possibilidade de poder estar próximo de seus valores mais íntimos, a 

probabilidade de encontros com o que representa seus anseios mais antigos. A 

propaganda, nesse contexto é uma espiã das vontades e dos desejos.  

Mas esta cultura se transforma, as pessoas mudam a forma de vestir, de 

pensar e de agir. Com o tempo, essas organizações são surpreendidas com 

adventos artísticos e culturais que interceptam sua forma de pensar e terminam 

de alguma forma mudando-os. 

Essas modificações cíclicas que ocorrem nas sociedades e os historiadores 

chamam de eras e/ou períodos históricos. Para os estilos artísticos a propaganda 

tem uma resposta: nada se cria tudo se copia. A propaganda é mestre em copiar 

coisas, roupas, estilos de falar, gestos, casas, etc. Na propaganda, a cópia do 

real é recorrente, é a forma de se construir uma realidade paralela que reflita a 

realidade do produto para que esse seja consumido. 
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A idéia de que os consumidores se vêem, reconhecem-se faz com que, na 

propaganda, tudo seja assunto de reflexão e tudo, possa ser reciclado, 

customizado, copiado e pastichizado. 

A arte, a literatura e a propaganda não escapam dessa nova lógica, 

constituindo toda uma nova gramática. A cultura do ornamento e do signo, 

pastiche, revivals, ecletismo são alguns elementos dessa nova gramática. Essas 

modificações do pensamento para a arte, literatura e propaganda 

contemporânea também aparecem nas relações pessoais e de construção da 

identidade desse novo consumidor. As noções de identidade, classe social e sexo 

não permanecem fixas, mas retornam em novas composições, essenciais, porém 

efêmeras.  

 Essas novas composições são o resultado desta mescla efêmera, formam o 

novo cidadão que reflete um modelo novo de sentir, comer, vestir, etc. Essa 

inspiração vem de uma capacidade de acomodação das novas idéias no 

cotidiano. A propaganda reflete o que já está permitido, e assim, as pessoas 

introjetam esses novos valores, essa nova gramática sendo dessa forma e por 

meios próprios a isso capazes de se modificarem. 

 Thompson reflete sobre o papel da mídia na transformação das formas 

tradicionais de vida na sociedade moderna e define tradição como “traditum – 

qualquer coisa que é transmitida ou trazida do passado” (Thompson, 1998:163). 

A tradição existirá desfocada de seu território original sob uma nova forma. 

Tradições mediadas e separadas de contextos compartilhados são aquelas que 

dão sentido ao mundo e um sentido de pertença às pessoas. 

 Daniel Lerner em seu livro The Passing of Traditional Society aborda sobre 

as características da sociedade tradicional.  

 

“As sociedades tradicionais se fragmentam em comunidades isoladas umas 
das outras e nas quais as relações de parentesco tem um papel 
predominante. Os horizontes das pessoas são limitados pelo contexto 
geográfico, e suas interações com outros são restritas ao conhecimento de 
pessoas com quem compartilham um ambiente social comum”28 (apud 
Thompson, 1998:167). 

  

 Na sociedade tradicional as pessoas têm uma vida de não auto-

experimentação, o cotidiano resume-se na vida em família, numa rotina, na qual 

                                                 
28 Lerner, D. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (gleonce, III.: Free Press, 1958) 
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a vida já está programada, circunscrita ao que acontece com o espaço da 

comunidade local. 

Na sociedade moderna o indivíduo tem uma mobilidade diferente, a 

insegurança com o futuro é maior, a mediação da comunicação de massa 

organiza a vida do indivíduo moderno a partir do olhar do outro.  

 A questão modernidade versus tradição mantém-se no impasse de que as 

pessoas vivem o hoje, mas podem vivenciar conceitos e valores de outro tempo. 

A mídia de massa permite que o resgate aconteça por meio de sua capacidade 

de manutenção, repetição, deslocamento de tempo-espaço fazendo com que 

valores tradicionais sejam consolidados e expandidos na modernidade.  

  A tradição mantida através da mídia torna-se desritualizada, 

descaracterizada em sua essência, mas esse desritualismo não implica na 

eliminação total do ritual da tradição. A mídia despersonaliza a tradição quando 

promove uma interação baseada no simulacro.  

 Para Thompson, as tradições foram remodeladas, assumidas e 

reinventadas ao longo do tempo. As tradições se tornaram cada vez mais 

interligadas às formas simbólicas mediadas. E elas ancoram o mundo moderno, 

que consome símbolos, não as tornando, as tradições, menos ou mais 

autênticas, nem as condenando ao fim. 

 Tentando visualizar uma realidade nacional, Ortiz acredita que a noção 

brasileira de modernidade está “fora do lugar”, na medida em que o Modernismo 

ocorre no Brasil sem modernização, essa tocante apenas à tecnologia e ao 

desenvolvimento social. Essa antecipação, trazida com o movimento literário de 

1920, denuncia este hiato, isso é, a inadequação de certos conceitos aos tempos 

em que são enunciados. Não se trata, porém, de uma previsão, de uma 

genialidade imanente ao homem de arte; o descompasso é um elemento da 

sociedade brasileira periférica, o que nos leva a indagar o que diferencia nosso 

Modernismo dos outros (Ortiz, 2001:32). 

No movimento Moderno, o que interessa saber é que por trás desse hiato 

há a certeza de que a modernidade vem com a aceitação do nacional. O 

modernismo pode ser pensado como um paradigma para a relação entre cultura 

e modernização nacional. A hibridação existente com o processo da modernidade 

permitindo a circulação de bens simbólicos do culto e do popular transformando 

a compreensão do significado do culto, do erudito, do clássico, e do popular. 
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Desfigurando a identidade nacional para uma nova identidade, a nacional, 

hibridizada (Canclini, 1998:63). 

Percebe-se através do objeto de estudo dessa pesquisa, os comerciais da 

Frevo, o resgate de uma identidade mediante uma valorização com intensão 

globalizante.  A Frevo é uma indústria que produz alimentos, industrializados, e 

esses só obtiveram demanda a partir de um apelo modernizante à sociedade, 

com seus novos hábitos e comportamentos. Um dos produtos que são 

protagonistas de algumas peças publicitárias analisadas é o refrigerante, que é 

uma tendência moderna, a dizer da capacidade técnica do homem de produzir 

alimento e de defendê-lo midiaticamente. 

 O consumo de alimentos, sendo orientado por regras particulares, revela a 

natureza dos agrupamentos sociais. A comida representa simbolicamente os 

modos dominantes de uma sociedade, revela e preserva os costumes, 

localizando-os em suas respectivas culturas.  

Através da cultura, os hábitos alimentares vão se adequando ao espaço, 

que estando num processo de modernização e de hibridação com o tradicional 

vai deixando de ser um local seguro para essas práticas para ser uma referência 

da mobilidade moderna através das novas técnicas de conservação e de 

diferentes formas de distribuição com a invenção da comida industrial.  

Os alimentos passam a não ter mais a característica nacional, mas a ser 

consumidos internacionalmente. Não existe nenhuma “centralidade” nas 

cervejas, chocolates, biscoitos, refrigerantes. Tratam-se de produtos consumidos 

mundialmente e distribuídos por grupos multinacionais. Ortiz exemplifica, 

através do mercado de bebidas, a indústria da Coca-Cola, produtora de 

refrigerante, que tem 44,7% de suas vendas no exterior (Ortiz, 2000:80). 

Fragmenta-se a relação entre lugar e alimento através da comida 

industrial, que não possui vínculo territorial. Surgem assim pratos tradicionais 

industrialmente produzidos.  

E assim, o culto e o popular, o nacional e o estrangeiro, o tradicional e o 

moderno apresentam-se ao final desse percurso como construções culturais. 

Mantem, evidentemente, alguma ligação e consistência como estruturas 

“naturais”, inerentes à vida coletiva. Sua verossimilhança foi alcançada 

historicamente mediante operações de ritualização de patrimônios 

essencializados. A dificuldade de definir o que é culto e o que é popular deriva da 
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contradição de que ambas as modalidades são organizações do simbólico; mas 

ao mesmo tempo a modernidade – por seu relativismo e anti-substancialismo –

desgasta ambos os conceitos o tempo todo (Canclini, 1998:362). 

Os publicitários reconhecem a complexidade do modo de vida urbano, 

especializado, interdependente, que cria resíduos de necessidades 

desencontradas. Percebendo o vácuo na orientação das relações pessoais, eles 

começam a oferecer seus produtos como resposta ao descontentamento 

moderno. A propaganda adquire assim um valor compensatório e pedagógico. 

Ela é modelo de referência (Ortiz, 2000:120). 

 

3.1.1. O Nordeste  

 

O Nordeste advindo de uma colonização portuguesa e por muitas vezes 

invadido é definido por áreas culturais segundo Darcy Ribeiro em seu livro O 

Povo Brasileiro.    

A área cultural crioula é resultante da implantação da economia 

açucareira, na faixa litorânea do Nordeste entre o Rio Grande do Norte à Bahia. A 

constituição social entre donos de engenho e escravos, adaptada a diferentes 

construções, seria a estrutura do sistema tradicional que formou a sociedade 

brasileira.  

Mas a sociedade nordestina não se formou apenas dos crioulos e 

portugueses do primeiro momento da colonização e sim de brancos e mestiços 

livres da zona rural que trabalhavam em granjas de subsistência ou para o 

comércio das feiras do interior. 

Por este interior adentro estão as terras do agreste e do sertão que 

também formam o Nordeste. No agreste, desenvolveu-se uma economia pastoril 

associada à produção açucareira, dependente e pobre num primeiro momento 

colonial, vinda da cultura do couro e do pastoreio, a cultura sertaneja. Segundo 

Ribeiro,  

 

“o sertanejo arcaico caracteriza-se por sua religiosidade singela tendente 
ao messianismo fanático, por seu carrancismo de hábitos, por seu 
laconismo e rusticidade, por sua predisposição ao sacrifício e a violência. E, 
ainda,  pelas qualidades morais características das formações pastoris do 
mundo inteiro, como o culto da honra pessoal, o brio e a fidelidade a suas 
chefaturas” (Ribeiro, 1995:355). 
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O Nordeste, segundo Durval Albuquerque, tem uma origem descontínua, 

surgindo simbolicamente na primeira década do século XX, fundado na saudade 

e na tradição. O clima seco permitiu à região ter características sociais próprias, 

que a diferencia de outras regiões do Brasil. Da mesma forma, a idéia do popular 

e sua idealização confunde-se no Nordeste com a idéia de tradicional e 

antimoderno.  

Para o escritor regionalista José Lins do Rego o Nordeste é “um espaço 

melancólico e cheio de sombras; um espaço de saudades”; para o poeta Jorge de 

Lima teria a “alma negra, mística, espiritual e oprimida, em busca da redenção 

em Deus”; para Luiz Gonzaga o “espaço fixo da saudade” (Albuquerque, 2001: 

82-84). 

O Nordeste seria fechado e tradicional, reticente para as mudanças sociais 

que ocorriam no Sul com mais rapidez, vê-se envolto na violência e na sedução 

do cangaço, como também com as revoltas messiânicas. É sugestivo o contraste 

que se constrói entre São Paulo, metrópole do sul, e o Nordeste. Segundo Ortiz,  

 

“São Paulo é “locomotiva”, “cidade”, e o paulista é “burguês”, “industrial” 
tem gosto pelo trabalho e pelas realizações técnicas e econômicas. O 
Nordeste é ”terra”, “campo” seus habitantes são telúricos e tradicionais e 
por isso representam o tipo brasileiro por excelência” (Ortiz, 2001:37). 

 

Começa-se a construir o Nordeste com base na tradição. Gilberto Freyre 

traça a invasão holandesa no Nordeste como diferencial histórico para a região. A 

idéia do popular, e a idealização desse, o folclore, seria um elemento de 

integração do povo nesse todo regional. O Nordeste é “um retrato fantasioso de 

um lugar que não existe mais, uma fábula espacial” (Albuquerque, 2001:77). 

 

“A identidade regional permite costurar uma memória, inventar tradições, 
encontrar uma origem que religa os homens do presente a um passado, 
que atribuem um sentido a existências cada vez mais sem significados. O 
“Nordeste tradicional” é um produto da modernidade que só é possível 
pensar neste momento” (idem). 

 

O Nordeste é construído a partir da memória, é um espaço atemporal, que 

existe na mente e nos sonhos dos escritores, artistas, políticos e do povo que 

sonha com um pretérito, onde teria havido segurança, normas definidas e poder 

econômico. 
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Este Nordeste está em toda parte do Brasil porque na verdade não está 

em lugar nenhum, é um espaço criado a partir de estereótipos para caracterizar 

o nordestino dentro de uma realidade contemporânea que exige destes 

comportamentos modernos. 

A partir da década de 1920 surgem núcleos identitários antagônicos que 

seriam São Paulo, Bahia e Pernambuco. A partir da produção de bens materiais, 

de migrações e estrutura social local, São Paulo apresenta-se como o produtor 

de café; a Bahia, cacau; e finalmente, Pernambuco, cana-de-açúcar. 

Estes elementos de produção vão nortear e de certa forma impingir uma 

maneira de socialização. Desta forma, a identidade local construída também é 

ideológica e cultural.   

O dono de engenho e o bandeirante são elementos constitutivos dessa 

ideologia da cultura nacional. O Brasil teria a inteligência, a lógica racional e 

moderna do Sul e a tradição, o folclore, o messianismo, o sentimento e a 

saudade do Nordeste.  

O homem nordestino é tido como um mutante entre culturas e raças, 

como o catalizador da cultura nacional. “O nordestino merece sua admiração pela 

capacidade de fundir culturas, raças, de sempre borrar as fronteiras entre o 

passado e o presente, o arcaico e o futuro” (Albuquerque, 2001:104). 

Para Euclides da Cunha, não há um tipo antropológico brasileiro (Cunha, 

1984:63) o que há é uma mestiçagem dissímil, entre as diversas camadas 

étnicas que formaram o brasileiro. O homem nordestino para Cunha era o 

resultado do cruzamento realizado no sertão entre o branco e o índio, dando 

origem ao que ele classifica como curiboca. E o mulato do cruzamento entre o 

branco no litoral com o negro (Cunha, 1984:67). 

O sertanejo seria uma variação desse curiboca puro, sem sangue negro. 

Vindo de uma cultura de aventuras que ampliaram a ancestralidade através da 

força e da coragem de enfrentar a natureza difícil do sertão. Para Cunha o 

sertanejo era de uma “Raça forte e antiga, de caracteres definidos e imutáveis 

mesmo nas maiores crises (...)” (Cunha, 1984:72).  

 O Nordeste torna-se sinônimo de rural e de manifestações folclóricas, um 

mundo primitivo. Quando o tema é a cidade, sempre é a cidade antiga, não a 

moderna com suas mazelas. O Nordeste seria dos homens tranqüilos, com suas 
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vidas pacatas, tementes a Deus e que também não arredavam de uma guerra de 

destino, de honra. 

O romance regionalista tem características específicas, utiliza-se de 

formações gramaticais não acadêmicas, tenta se aproximar da linguagem do 

povo, tornar-se mais popular. Há um retorno do estilo naturalista e realista, por 

isso os temas mais usados seriam a luta pela terra e pelo poder; o espaço como 

eterno é uma idéia fixa dos romancistas nordestinos dessa fase. 

O Nordeste seria o espaço do mando dos donos de engenho, do fogo 

morto das usinas, das assombrações, dos vaqueiros do sertão, o espaço mítico 

cantado pelos cordéis. O falar nordestino começa também a ser institucionalizado 

através do camponês pobre e mudo, do cangaceiro da infância, do coronel que 

dava ordem em cima do cavalo. Essa fase é marcada por elementos mortos na 

realidade, e vivos apenas na memória dos artistas. 

A construção da identidade regional passa pela necessidade de denunciar a 

seca que destruía a região, chegando essa a ser responsabilizada, inclusive, 

pelos conflitos sociais na região, pela existência do cangaceiro, beato, 

naturalizando questões sociais.  

 O sertão é construído como o lugar onde os valores reais e naturais da 

cultura nacional não se desfizeram pela sociedade industrial, é o “repositório do 

verdadeiro caráter nacional, reduto de uma sociabilidade comunitária, familiar e 

orgânica, onde os valores e os modos de vida contrastam com a civilização 

capitalista moderna” (Albuquerque, 2001: 122). 

 Um ponto a se discutir é a posição do cangaço para os escritores e artistas 

nos anos 1930. O cangaço marca o Nordestino como violento e “machista”. Além 

do cangaceiro, tinham os beatos que também marcam o nordestino como 

pessoas místicas que, como o cangaceiro, faz suas próprias leis e costumes.  

Os elementos que formam a memória coletiva nordestina tradicional 

sobrevivem à realidade descentralizada, caótica e moderna. Esses elementos são 

construídos não só a partir dos romances dos escritores, mas também pelas telas 

de artistas, pela música e pelos filmes de outros tantos nordestinos que 

trabalhando a cultura imaginária nordestina criam o que hoje se vê como 

tipicamente nordestino.  

Cícero Dias e Lula Cardoso Ayres formam as imagens típicas da região, 

constróem elementos que decifram a realidade rural e a seca nordestina. Para 
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eles, o Nordeste é o tradicional, patriarcal, equilibrado, sem conflitos, atemporal; 

de formas populares e primitivas. 

 Para Cícero Dias, essas imagens típicas passam pelo sol constante, pelas 

cores fortes e folclóricas, a natureza diferenciada, a sociedade centrada na 

família, na casa, “nas tias gordas, bacharéis de pince-neiz, negras velhas, vacas 

de leite, carros de bois” (Albuquerque, 2001: 148).  

A imagem criada por Dias é um espaço da miscigenação, do excesso de 

cor, um nordestino equilibrado na feição senhorial do engenho, alegre e com 

saudades do passado feliz. A imagem criada por Lula Cardoso Ayres é sempre 

com a preocupação homem/natureza. Essa última, revoltando-se com a 

negligência humana.   

A dicotomia entre tempo e espaço tem sido uma preocupação de poetas, 

músicos nordestinos e também de Luiz Gonzaga. A música do Nordeste na 

década de 1940 através do rádio produz e divulga a música nordestina 

nacionalmente e revela a diversidade cultural nacional.  Surge Luiz Gonzaga 

instituído como o representante da autêntica música nordestina. Gonzaga é o 

artista regional, vestindo roupa típica da região, que lança o ritmo do baião, a 

“música do Nordeste”, além de ter sotaque regional fortíssimo. A música de 

Gonzaga permite ao migrante nordestino no Sul escutar o Nordeste, seu sotaque 

e suas imagens criadas através da sonoridade da voz de Luiz Gonzaga. 

O Nordeste cantado por Gonzaga realimenta a memória do migrante. Para 

Gonzaga a seca é o único problema do Nordeste. Essa cultura revela-se rica e 

resistente diante do processo de generalização dos bens culturais produzidos na 

sociedade capitalista. 

A música de Gonzaga é cheia de aboios, gritos, estalar de chicotes, tinir de 

chocalhos, latidos de cães, mugidos de vacas, cantorias, pinicar de violas. E 

também tem as imagens cristalizadas pelos romancistas e artistas em geral, 

como a seca, as retiradas, as experiências de chuva, a devoção dos santos, o 

Padre Cícero, o cangaço, a valentia popular, a questão da honra, cantigas de 

ninar, pregão de circo, ditos populares, cordel, crenças e superstições, histórias 

humorísticas, etc. 

Ariano Suassuna, na década de 1950, monta a peça Auto da Compadecida 

e é sucesso nacional. Seu teatro é armorial e romançal. É instituído como 
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iniciador do teatro nacional e popular do país, tendo como influência o 

cancioneiro e a tradição ibérica. 

Para Ariano Suassuna, o nordeste é sertanejo, barroco, medieval e ibérico. 

A obra dele é um resgate da memória medieval do sertão nordestino das famílias 

aristocráticas que na sua visão são os reis e os nobres que se relacionam através 

da honra e da valentia.  

As imagens da obra de Suassuna são os lajedos, feras, cangaço, profetas, 

vingadores, crimes, poetas, cantadores, espinhos, cavalaria, cristianismo, 

peregrinos, donzelas, duelos mortais, bandeiras, insígnias e brasões, caatingas, 

coronel, padre, delegado, juiz, etc. Suassuna assim, respondeu a uma pergunta 

sobre os elementos fundadores da sua literatura. “A preocupação com uma 

literatura que expresse os valores de meu País, meu povo. O problema familiar 

(em relação ao pai). O espírito religioso. E a visão da morte”29.  

Nordeste de personagens barrigudos, feridentos, fedorentos, paralíticos, 

perseguidos pela seca, pela miséria e pela injustiça, mas que conseguem manter 

o seu orgulho de sertanejo e sonhar, conviver com o maravilhoso e profetizar 

visões de volta a um passado idílico, paraíso perdido em algum momento do 

passado, da volta do Reino de um milênio.  

Jorge Amado tenta captar a identidade do país, a partir da busca das 

raízes populares, da realidade do povo, com a recuperação do falar, do andar e 

do viver do povo. 

 Jorge Amado junto com Dorival Caymmi vai instituir o Nordeste do veleiro, 

das igrejas coloniais, do fetichismo, do barroco, do sagrado, do profano, do 

trabalho e do ócio, do alto e do baixo, do material e do místico, do candomblé, 

da pedra e da madeira. 

 

 “Jorge Amado como Gilberto Freyre, continuam presos à concepção de 
etnicidade, revalorizando a raça, do ponto de vista cultural e psicológico. 
Revaloriza a mestiçagem como um ponto de partida para a origem de uma 
personalidade e de uma cultura sincrética” (Albuquerque, 2001:222). 

 

 O Nordeste de Amado rejeita a cultura de massa e valoriza a cultura 

artesanal e popular. A cidade nordestina é cheia de festas populares e brigas dos 

                                                 
29 BARBOSA, Diana M. Paixão pela vida move a escrita. Jornal do Commercio, Recife, 6 out. 2005. Caderno C. 
p. 6.  
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valentes, Nordeste da civilização do encantamento, da negritude, das flores, dos 

frutos, e da negação da modernidade. 

Estes são alguns dos elementos pertencentes à modernidade nordestina 

cunhada no resgate da tradição ibérica colonial portuguesa, da influência negra 

africana e da indígena como descrevem Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 

Holanda e outros.  

 O Nordeste, filho da modernidade, maquinário imagético-discursiva 

gestado para conter o processo de desterritorialização porque passavam os 

grupos sociais desta área, provocada pela subordinação a outra área do país que 

se modernizava rapidamente: o Sul. Mas este filho é reacionário, é uma 

cristalização de estereótipos que são subjetivados como característicos do ser 

nordestino e do Nordeste. 

 Esses estereótipos têm dado frutos no campo da propaganda. O 

estereótipo do pobre esperto, do sertanejo valente, do cancioneiro popular e das 

figuras nordestinas tem sido o berço para propagandas populares de diversos 

segmentos no Nordeste. 

 As Casas José Araújo são um exemplo de que através da cultura 

nordestina pode-se vender determinado produto ou serviço através da 

ferramenta da propaganda. Em suas propagandas utilizava a religiosidade, o 

folclore, as lendas, as festas carnavalescas, a roupa de chita, o comportamento e 

as crendices populares com muito humor e tradição.  

 A marca de roupa de praia Movimento, o supermercado Comprebem, o 

mercado Balaio, todos através do cotidiano e da cultura local valorizam 

elementos como a beleza feminina e masculina, a beleza natural, o sol quase que 

permanente, o homem e a natureza, o jeito de falar nordestino, as gírias, etc. 

 Os produtos de limpeza lançados recentemente apenas na região 

nordeste, em 2005, chamados Pronto, da empresa Bombril, tem em seu 

lançamento histórias escritas em forma de cordel que retrata um Nordeste 

construído onde o trabalho, o ócio, o artesanato, a cidade antiga e pacata, as 

assombrações, o pastoreio e a vida tradicional do interior estão presentes. Segue 

dois versos dos cordéis para os produtos Pronto30: 

 

“Olá, meu povo presente, 

                                                 
30 Material de divulgação do produto Pronto cedido pela Ampla Comunicação. 
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preste atenção no que eu conto, 
O nosso Norte-Nordeste 
Faz no Brasil contraponto. 
Se no Sul tem chuva e frio, 
O sol aqui já vem PRONTO” 
(...) 
 
 
“Em tempos globalizados 
Não tem lugar pra machista. 
O homem quer ser moderno 
(...)”. 

 

 O governo do Estado de Pernambuco juntamente com a Prefeitura do 

Recife alimenta, através de suas propagandas, estes elementos através da 

musicalidade, do folclore, da beleza natural, da força do sertanejo, da força da 

tradição que o Leão do Norte representa na região.  

 Produtos de distribuição nacional, como é o caso da Ambev, concorrente 

do nosso objeto de estudo Frevo, quando faz referência à região nordeste tenta 

também trabalhar esses elementos. Durante o Carnaval e o São João, que são 

datas muito valorizadas pelo povo nordestino, a empresa produz peças 

publicitárias que expressem essa diversidade, essa amplitude de significações, 

são exemplos disso a saudade, o baião, o frevo, o maracatu, o sertanejo, o 

caboclo, a comida de milho, a fogueira, o pastoreio, a seca, o artesanato e a 

celebração do antigo, do passado. Percebe-se a seguir a força desses elementos 

locais, nacionais e também os globais através das peças publicitárias televisivas 

da Frevo. 

 

3.2. “O Frevo que é refrigerante” 

  

 A televisão surge trazendo consigo enormes conseqüências para a 

sociedade do século XX. Na forma de televisão comercial, a partir das décadas de 

1940 e 1950 em diversos lugares do mundo, transforma a globalização em um 

movimento possível e muito mais próximo do real. Segundo Milton Lara,  

 

“os saraus e reuniões literomusicais vão ceder espaço à entronização do 
aparelho de televisão como o novo ícone de devoção. (...) os programas 
irão utilizar técnicos de todas as áreas artísticas e as dramatizações 
incorporarão o teatro e a música, entre outras artes” (Lara, 2003:55). 
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Os comerciais vão ser feitos para as pessoas entenderem o que se está 

vendendo, então são personagens que não diferem muito dos apresentadores 

dos jornais, apresentam os produtos e relatam as vantagens em sua utilização. 

Aos poucos, os enredos começam a ficar mais arrojados, com sutilezas 

psicológicas, pequenas histórias, frases de efeito e assinaturas musicais. Os 

comerciais televisivos começam a ser mais valorizados e a custar mais para 

serem produzidos.  

 Os comerciais caracterizam-se como novas formas de exibição onde o 

verbo é o princípio e que tudo pode ser uma recriação e uma releitura, onde a 

propaganda da televisão seja um reflexo de uma sociedade que viva a 

modernidade com ares tradicionais nem sempre evidentes, mas com referências 

simbólicas a ela.  

Seguem as propagandas da Frevo para a análise formal ou discursiva 

proposta neste estudo será sob os aspectos narrativo e de conversação e 

também sob o aspecto sintático e argumentativo das propagandas televisas de 

30”. A primeira análise é o primeiro e o segundo comercial da Frevo, intitulados, 

“O novo som do Frevo” e “O novo som do Frevo 2”, a segunda, traz o comercial 

“É boa, é nova, é nossa”, a terceira é o “Clipe Salvador”, a quarta “Orgulho”, a 

quinta “Bandeira” e a sexta, e última, “Combate”.  

 

3.2.1. Análise 1: O novo som do Frevo e O novo som do Frevo 2 

 

A Frevo nesses dois comerciais valoriza a miscigenação brasileira, a 

juventude, a beleza, o prazer, a mulher, a criança feliz, o sol, a praia, a diversão 

e o ócio. Esses elementos constituem um conjunto de características encontradas 

na cultura nacional como positivas.  

A presença, nos dois comerciais, de mulheres mulatas, brancas com 

cabelos cacheados, morenas com cabelos lisos, rapazes brancos de cabelos 

pretos, um louro de cabelo cacheado, uma negra, uma mulata de olhos verdes 

reflete que nossa sociedade é uma sociedade mestiça, como já afirmava Gilberto 

Freyre em seu livro Casa Grande & Senzala.  

Freyre lança a idéia de que a beleza e a singularidade do povo brasileiro 

vem da miscigenação do português branco, do negro escravo e do índio nativo. 

Explica sua teoria sobre a predisposição do português para a colonização híbrida 
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e mestiça. Sua mestiçagem com os mouros que há muito já retirava seu caráter 

“puro” de raça faz do português um povo indefinido entre a Europa e a África.  

A miscigenação no Brasil também é um dos pontos levantados por Sérgio 

Buarque de Holanda, que afirma que a ausência do orgulho de raça vê-se em 

Portugal graças a sua cumplicidade plástica com os mulçumanos. “A mistura de 

gente de cor tinha começado amplamente na própria metrópole” (1995:53). 

Outro ponto também discutido por Freyre era que no Brasil colonial a 

mulher loura era um elemento da estética do belo. Ele esclarece esse fato 

através da história de Portugal, que sendo muitas vezes invadido pelos mouros 

da África já cultuava a lenda da moura encantada.  

Nesta análise da beleza da mulher loura e morena dos comerciais da Frevo 

tem-se a lenda dos sarracenos, da moura encantada, no imaginário dos 

portugueses que é envolvido em misticismo sexual. Esta moura estando sempre 

de vermelho, penteando os cabelos e se banhando nos rios. Quando chega, o 

português no Brasil vê a índia, que também se banhava nos rios e tinha cabelos 

e olhos negros como as mouras, chegando assim a uma identificação com a 

lenda.  

 Como vivemos no Ocidente capitalista é este que vai ditar as regras 

comerciais e os valores éticos, culturais, que “valem” como referencial simbólico 

em um mundo empírico. O que vale é o que se pensa que se consegue, ou se 

tem, diante do poder de consumo: ócio, lazer, prazer, alegrias, festa, amor, cujo 

cenário ideal de sua realização seriam as praias ensolaradas do Brasil tropical. 

Outra característica da propaganda analisada é a valorização do casal, 

homem e mulher, em um relacionamento amoroso. A sugestão surge em 

algumas cenas através da proximidade, sorrisos e brincadeiras na praia.  

As crianças que aparecem nos comerciais são crianças felizes, brancas de 

cabelos negros e louros, mas que brincam, jogam e bebem o produto nos 

intervalos das brincadeiras.  

A seqüência das cenas destes comerciais tem por finalidade apresentar 

formas de uso do produto, o texto reafirma a imagem, que o refrigerante Frevo 

serve para toda hora e todo lugar:  

 

“O novo sabor da alegria é Frevo.  

Seu novo refrigerante é Frevo.  
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Em qualquer lugar, a toda hora.  

Frevo guaraná e laranja. Frevo,  

Frevo tem mais sabor.  

No pique da gente.” 

 

A idéia que o consumidor pode beber o refrigerante em qualquer lugar e a 

toda hora é uma tendência moderna de que o produto tenha vários benefícios 

agregados a ele. Pois, a modernidade baseia-se em conceitos que exigem a 

novidade, o passado não tendo mais valor de consumo, importando a 

possibilidade de troca de este “novo” se tornar mercadoria.  

No discurso da propaganda da Frevo há a presença da polissemia na 

palavra frevo que apresenta vários significados, como a própria construção do 

produto e marca da empresa. 

 Em uma peça publicitária como esta podem-se destacar, como textos 

discursivos integrantes as seguintes unidades de sentido: a praia; o bar; os 

jovens; a caixa de som; as roupas dos personagens; a embalagem do 

refrigerante; a música tocada; os ângulos de apresentação das cenas; a escolha 

dos personagens; a marca-símbolo do fabricante; a fotografia do vt; a repetição 

na música do nome da empresa e a passista de frevo. 

Todos esses textos fazem parte da unidade identitária cultural que a 

empresa quer que os consumidores/espectadores tenham com seu produto. São 

vários elementos culturais que fazem parte de um todo que permite a exortação 

do consumo e do hedonismo. 

O título “O novo som do Frevo” explicita algo que o telespectador ainda 

não sabe. Há um novo som do frevo? Isto leva o telespectador a uma curiosidade 

que é essencial à propaganda, que faz com que o telespectador parta do campo 

semântico para identificar o novo uso dessa palavra e, assim, queira saber mais 

sobre o comercial.  

A palavra novo surge para caracterizar o pouco tempo de existência do 

som, criando, neste momento, uma ambigüidade, já que o frevo é um ritmo 

musical tradicional do estado de Pernambuco. E a palavra frevo, que significa a 

dança e a música regional pernambucana que também é aqui usada para 

caracterizar o novo produto, o refrigerante.  
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Na frase “O novo sabor da alegria é Frevo. Seu novo refrigerante é Frevo”, 

o sabor é identificado como a propriedade que tem algumas substâncias em 

impressionar de forma agradável o paladar. Há uma metáfora no texto, mediante 

a expressão “sabor da alegria”. A alegria sendo um sentimento, na realidade, 

não teria sabor. Mas o significado de alegria é positivo, e a propaganda trabalha 

com esses elementos, que são a felicidade, o contentamento, o júbilo e a 

satisfação. Em relação à alegria Freyre afirma que, “A introversão do índio, em 

contraste com a extroversão do negro da África, pode-se verificar a qualquer 

momento no fácil laboratório que, para experiências desse gênero, é o Brasil” 

(Freyre, 1978:288). 

Na frase “Seu novo refrigerante é Frevo” há a identificação da proposta de 

posse do refrigerante, que é de quem está escutando e vendo o comercial, 

criando uma espécie de cumplicidade e intimidade com o espectador.  

Na seqüência do texto do vt temos a frase “Em qualquer lugar, a toda 

hora”, que expressa a forma de uso do produto, através das palavras “qualquer” 

e “lugar” indicando indeterminação e possibilidades infindas. Continua a frase 

com “a toda hora”. Também explicando o uso que seria indefinido, o qual poderia 

ser usada sempre, sem nenhum apego a cronologia. Assim, estabelecendo uma 

das características da propaganda, que é prestar a informação de uso e aplicação 

do produto quando este é novo no mercado.  

Um elemento cultural que pode os identificar nessa passagem é que há 

uma miscigenação étnica que já foi estudada por muitos autores brasileiros. 

Na frase, “Frevo guaraná e laranja. Frevo, Frevo tem mais sabor” há a 

relação de sabores que o refrigerante tem: guaraná e laranja. Na propaganda de 

um produto novo é importante a informação do que o produto é ou tem. E 

continuando a frase revela-se que o novo refrigerante Frevo “tem mais sabor”, 

sugerindo que o produto em questão é superior aos outros, é mais saboroso, 

então, de que é o melhor.   

 Conclui o discurso publicitário com a frase “No pique da gente”. Além, de 

afirmar que o produto é local com a expressão “da gente”, coloca o produto 

como participante do “pique”, entusiasmo, garra da população local, alusão a 

musicalidade do frevo, e nesta cena está a passista finalizando as imagens do 

comercial.  
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 O texto é absolutamente coloquial. Segundo Freyre, os negros escravos 

amoleceram o português duro da corte; na intimidade do lar as negras escravas 

puderam subverter a ordem rigorosa do português de Portugal. 

A língua portuguesa foi ganhando uma musicalidade africana, uma moleza 

no falar, um diminutivo no trato carinhosos dos pequenos. Esta forma de falar 

vem diretamente dos negros da casa grande (Freyre, 1978).  

A linguagem publicitária faz uso desse recurso, desse jeito informal de 

falar com as pessoas, na linguagem falada no Brasil. A mensagem foi construída 

para a apresentação de um produto novo, ela é toda desenvolvida a partir da 

apresentação de seu uso e aplicação. A imagem das embalagens e da marca na 

finalização do comercial já é uma forma de apresentar um pastiche de todas as 

campanhas que precisam lançar um produto ou serviço. A marca, aparecendo no 

final do comercial, já é tida como uma regra de comunicação em propaganda. 

Outras empresas de refrigerante já se utilizaram dessa estratégia de 

convencimento. 

Por que não reverter esta linguagem? Por que sempre pessoas felizes, 

jovens e bonitas? 

 Em relação aos personagens, surgem os corpos-mídia, não os corpos 

reais. O corpo-mídia é produzido para ser próximo do real, mas não é real. Para 

Cleide Campelo, na propaganda existe o corpo biocultural e o corpo-mídia. O 

biocultural é visto como o corpo vivo do homem contemporâneo e o corpo-mídia 

seria o corpo criado pela propaganda como suporte sígnico para o que se 

pretende anunciar. O corpo-mídia seria a “idealização do que seria um corpo 

saudável (“vendendo saúde”) já destina o corpo da publicidade a ter uma 

existência própria, independentemente do suporte biocultural que pretende 

representar” (Campelo, 2003:40). 

Segundo Campelo, o que molda o corpo-mídia é a ideologia que povoa o 

imaginário do homem contemporâneo a respeito de seu próprio corpo. O que a 

propaganda representa é um corpo que o corpo biocultural deve desejar: um 

corpo perfeito, sem doenças ou problemas. 

O texto da propaganda prescreve o corpo ideal, que vai mudar em tempos e 

espaços diferentes, assim ele pode se apresentar como magro ou gordo, 

bronzeado ou branco, mas sempre espelho, antena, termômetro dos sonhos que 

determinada cultura sonha ou sonhará para o corpo (Campelo, 2003). 
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Segundo Campelo, na cultura brasileira contemporânea o corpo referenciado 

partilha de semelhanças tais como: “cheio de ginga e jovialidade, é sensual, 

saudável, tem dentes impecáveis, cabelos brilhantes, músculos bem desenhados, 

um corpo esperto. (...) É o corpo mítico (...)”.(idem, 2003:43). 

Além do corpo como referência a outros corpos e a outras campanhas 

publicitárias, há uma necessidade de segmentar o consumo do produto, que 

neste estudo é o refrigerante Frevo. 

Philip Kotler, professor da Northwestern University, propõe como forma de 

aperfeiçoar a segmentação de públicos-alvos, a alocação dos grupos de 

consumidores sob quatro grupos: os culturais, os sociais, os pessoais e os 

psicológicos. Dentro desses grupos busca-se encontrar a “fórmula mágica” do 

encontro do consumidor certo para o produto anunciado (apud Neto, 2003:4). 

Nesses dois comerciais, a presença não só da música, do ritmo e da passista 

no final do comercial, mas a estrutura do texto falado do comercial lembra as 

letras das músicas de frevo. Segue o texto:  

 

“O novo sabor da alegria é Frevo. 
Seu novo refrigerante é Frevo.  
Em qualquer lugar, a toda hora. Frevo guaraná e laranja.  
Frevo, Frevo tem mais sabor.  
No pique da gente.” 

 

Frevo, a música e a dança, nasce do povo urbano do Recife, nos fins do 

século XIX e início do século XX, a partir de marchas, maxixes e dobrados com a 

contribuição das bandas militares além das influências das quadrilhas de origem 

européia já presentes na colonização brasileira. A origem da palavra frevo vem 

do ferver, e pela linguagem dos menos letrados do frever, significando agitação, 

confusão, alegria. Música feita para o carnaval, segundo Valdemar de Oliveira, 

um estudioso pernambucano, o frevo surgiu da interação entre a dança e a 

música a ponto de não se poder distinguir se "o frevo, que é música, trouxe o 

passo que é dança ou se o passo, que é dança, trouxe o frevo, que é música."31 

A repetição da palavra Frevo no comercial lembra as marcações das músicas 

de frevo do carnaval pernambucano. Sua melodia é familiar e informal. Na 

                                                 
31 CAMPOS, José M. Breve Histórico da Música Brasileira – O Frevo. Collector`s Studios Ltda.  Disponível em < 
http://www.collectors.com.br/CS06/cs06_05e.shtml> Acesso em: 02 out. 2004. 
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verdade, parece que a música, juntamente com a letra, tenta ser revisitação das 

marchinhas de carnaval.  

Os elementos locais de persuasão utilizados pela Frevo não são, apenas, a 

dança e o ritmo do frevo mas resgates de outro cenário e segmento de mercado 

que não sejam jovens e bonitos. 

 

3.2.2. Análise 2: É nova, é boa, é nossa  

 

A propaganda da cerveja tem a presença de dois personagens, os velhos 

cegos, que se encontram diariamente para beber cerveja no bar e do garçom 

que já conhece os dois personagens, o qual tem o papel de amenizar o 

relacionamento difícil da amizade dos dois ranzinzas. O garçom se utiliza da 

esperteza, elemento diferencial de personalidade o qual já é consagrado no 

imaginário popular ocidental na figura do Pedro Malasartes, para ludibriá-los e 

assim acabar com a discussão sobre a escolha e o consumo da cerveja.  

Nessa propaganda são apresentados elementos como o velho, o esperto, o 

feio, o pobre e o antigo. Dentro dessa perspectiva, nessa propaganda, continua-

se encontrando elementos de ancoragem cultural na tradição ibérica colonial 

brasileira. 

A propaganda moderna se baseia em elementos modernos que não 

deixam de formar uma identidade, um discurso com ressonância no público alvo. 

Entendendo que identidade midiática moderna se constrói nesse dinamismo, 

Thompson32 não usa o termo identidade, mas o que relata é muito próximo do 

termo identidade usado por Stuart Hall33, quando ele descreve a construção da 

identidade de um povo através de símbolos. O dinamismo dessa transformação e 

a sua estreita ligação com a mídia elevam a comunicação moderna a um 

patamar de formadora de imagens pessoais fortes, de referência de conteúdo de 

comportamento e valores. 

 

“Na apropriação das mensagens de mídia os indivíduos são envolvidos num 
processo de formação pessoal e de autocompreensão – embora em formas 

                                                 
32 Thompson concebe o termo: concepção estrutural de cultura. Que quer significar “uma concepção que dê 
ênfase tanto ao caráter simbólico dos fenômenos culturais como ao fato de tais fenômenos estarem sempre 
inseridos em contextos sociais estruturados”..(1995:181). 
33 “(...) as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 
transformadas no interior da representação”. (2003:48)(...) devemos ter em mente a forma pela qual as 
culturas nacionais contribuem para `costurar` as diferenças numa única identidade” (2003:65) 
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nem sempre explícitas e reconhecidas como tais. Apoderando-se de 
mensagens e rotineiramente incorporando-se à própria vida, o indivíduo 
está implicitamente construindo uma compreensão de sim mesmo, uma 
consciência daquilo que ele é e de onde ele está situado no tempo e no 
espaço” (Thompson, 1998:45/46). 

  

Os velhos do comercial lembram a imagem patriarcal de dono de engenho 

nordestino, que tinha o poder decisório na família. Essa sociedade colonial foi 

descrita por Holanda e romanceada por escritores. “Nos domínios rurais, a 

autoridade do proprietário de terras não sofria réplica. Tudo se fazia consoante 

sua vontade, muitas vezes caprichosa e despótica” (Holanda,1995: 80). 

O homem brasileiro, construído em bases escravocratas e rurais, permite o 

nascimento de um homem singular, o nosso homem cordial, que foi pensado por 

Holanda como aquele destituído personalidade. A cordialidade eterniza os 

defeitos do homem brasileiro, como, por exemplo, a dificuldade de dizer não, o 

desejo de estabelecer intimidade, o convívio ditado pela ética do emotivo, o 

“jeitinho” para conseguir algo, o poder das relações de amizade, o pavor da 

distância e da ritualidade, etc (Holanda, 1995:148). 

 O lugar antigo e pobre, escolhido para ambientar o comercial tem 

elementos identificadores como, por exemplo, o copo onde é servida a cerveja, a 

mesa, a decoração, traduzindo como um local pobre e freqüentado por estes. 

Este é um elemento tradicional, a valorização do pobre como puro e bom.  

Para Thompson essas tradições foram remodeladas, assumidas e 

reinventadas ao longo do tempo, tornaram-se cada vez mais interligadas às 

formas simbólicas mediadas. E estas são as que ancoram as tradições do mundo 

moderno consumidor de símbolos, não tornando menos ou mais autênticas nem 

as condenando ao fim (Thompson, 1998:178). 

O personagem do garçom é o pobre que trabalha, é o esperto que resolve 

o problema, é o Malasartes do imaginário coletivo nordestino e particularmente 

pernambucano. Ariano Suassuna (2005:180) valoriza o mito do Malasartes, a 

partir de seus personagens como o “João Grilo”, o esperto que consegue 

subverter a ordem, e seu companheiro, o mentiroso contador de histórias 

“Chicó”. Em relação a João Grilo, Bráulio Tavares afirma,  

 

“João Grilo é claramente uma nova encarnação de Pedro Malasartes, talvez 
o nosso herói espertalhão mais conhecido, e que na Península Ibérica tinha 
o nome de Pedro Urdemalas. Outro antepassado ilustre seu é Lazarillo de 
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Tormes, o guia de cego que luta para sobreviver no meio da miséria e da 
violência, sendo forçado a tornar-se sagaz, trapaceiro e por vezes cruel. 
Também se relaciona com personagens da Commedia Dell´Arte européia, 
como o Arlequim: espertalhão, cheio de espírito lúdico”34 (Suassuna, 
2005:180). 

 

Roberto DaMatta através do mito do Malasartes analisa as características 

culturais do brasileiro, uma delas é que o trabalho não leva a riqueza e outra é 

que a riqueza não traz felicidade. Para o brasileiro, a mudança social se dá não 

só pelo trabalho, mas pela sorte, nobreza, transformação substantiva, interna.  

Mas o que importa não é só o texto escrito ou falado do comercial, mas 

sim sua relação com o real, sua capacidade de gerar o riso e pela ironia. A ironia 

vem através da lembrança dos espectadores em relação a “guerra das cervejas”, 

os quais  saberão identificar intelectualmente o mote do comercial, “Cerveja 

frevo, é boa, é nova, é nossa”, porque “a boa” era o tema da Antarctica e o “é 

nova” era o tema da Nova Schin, todas duas marcas das cervejas concorrentes 

que estavam, na época, protagonizando a guerra citada acima.  

Esta preocupação com a concorrência no formato do humor nesta 

propaganda vai ter outro apelo na propaganda dirigida aos baianos, a adaptação 

a cultura local. 

 

3.2.3. Análise 3: Clipe Salvador  

 

A propaganda da Frevo na Bahia como já foi citado anteriormente foi 

filmado em Salvador, no Pelourinho ao som da música que faz referência a Dodô 

e a Osmar.  

Eles foram responsáveis por eletrificar o frevo pernambucano criando, 

assim uma nova forma de levar a música para os foliões do carnaval de Salvador 

e depois de todo o Brasil. A “dupla elétrica” também elevou o frevo a um nível 

instrumental jamais imaginado pelos pernambucanos. Dodô & Osmar 

estabeleceram novos padrões para o ritmo e depois viriam a incorporar outros 

gêneros musicais nordestinos à folia “carnavalizante” do Trio Elétrico que mudou 

a face do carnaval na Bahia e depois em todo o país. Isso aconteceu porque em 

1950, a pedido do governador da Bahia, Otávio Mangabeira, do bloco 

                                                 
34 TAVARES, Bráulio. 2005. “Tradição popular e recriação no´Auto da Compadecida´”. in Auto da Compadecida. 
35ª ed. SUASSUNA, Ariano. Rio de Janeiro: Agir. 
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"Vassourinhas" de Pernambucano desfilou pelas ruas do centro da cidade e 

causou uma grande animação no meio da população.  

A semelhança na letra e na música e a utilização dos elementos turísticos 

de Salvador e da Bahia são as referências do comercial da Frevo desenvolvido 

para o lançamento local. A necessidade de interagir com a população baiana que 

historicamente tem uma característica de valorizar o que é local é latente para a 

propaganda que quer se firmar e informar que o produto que representa está à 

venda e que é bom, tem um nome de referência de outro estado, mas também 

pode ser local. 

Para tentar esta identificação, a utilização de elementos de fundo vão 

dando uma idéia do comercial da Frevo na Bahia através do passeio pelos pontos 

turísticos de Salvador antigo e as praias. A utilização das mulatas com roupas 

estilo afro, pinturas que lembram o bloco de carnaval Timbalada surge como elo 

entre o brincar carnaval e relacionar-se. Para Freyre, a Bahia tem uma alegria 

singular e afirma, 

 

“Cotrastando-se o comportamento de populações negróides como a baiana 
– alegre, expansiva, sociável, loquaz – com outras menos influenciadas 
pelo sangue negro e mais indígena – a piauiense, a paraibana ou mesmo a 
pernambucana – tem-se a impressão de povos diversos. Populações 
tristonhas, caladas, sonsas e até sorumbáticas, as do estremo Nordeste, 
principalmente nos sertões; sem a alegria comunicativa dos baianos(...)” 
(Freyre, 1978:288). 

 

Novamente mulheres jovens louras e morenas também surgem como 

modelo de beleza e de miscigenação do povo brasileiro. Meninos dançando 

capoeira também não poderiam faltar no cenário armado para o comercial nem, 

muito menos, jovens dançando na beira da praia como um eterno carnaval.  

Para DaMatta, o rito permite transformar o particular no universal, o 

regional no nacional, o individual no coletivo. O carnaval é um dos ritos mais 

importantes da sociedade brasileira, “O Carnaval é uma das instituições 

perpétuas que nos permitem sentir nossa própria continuidade enquanto grupo 

(...) É por meio do rito que se podem atualizar estruturas de autoridade” 

(DaMatta, 1990:26-27). 

Nas sociedades complexas, modernas, os rituais nacionais ajudam a 

construir, a vivenciar e a perceber o universo social. Nos sistemas tribais os ritos 

são para momentos individualizadores. Na sociedade moderna, o rito cria o 
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momento coletivo, o momento da praia, do passeio de bugre, da música e da 

dança.  

Damatta explica que as festas são momentos extraordinários marcados 

pela alegria e por valores que são considerados altamente positivos. A rotina da 

vida diária é que é vista como negativa. O carnaval de rua seria caracterizado 

pelos espetáculos verdadeiramente populares onde o povo representa a si 

próprio. A roupa e a aparência para ir a rua demonstram que,  

 

“se deseja uma etiqueta social no corpo, como um sinal contra o 
anonimato”(...) No Carnaval “celebramos essas coisas difusas e 
abrangentes, essas coisas abstratas e inclusivas como o sexo, o prazer, a 
alegria, o luxo, o canto, a dança, a brincadeira. Tudo isso é resumido na 
expressão `brincar o carnaval´” (DaMatta, 1990:99). 

  

Mas a recriação da identidade baiana não pára no carnaval e nas baianas 

do acarajé; as pessoas, mulheres e homens nas janelas dos casarios antigos do 

Pelourinho também contam um pouco da realidade do povo, com a recuperação 

do falar, do andar e do viver. Pode-se fazer uma relação de proximidade com 

imagens recriadas nos romances de Jorge Amado e nas músicas de Dorival 

Caymmi onde eles vão instituir o Nordeste do veleiro, das igrejas coloniais, do 

fetichismo, do barroco, do sagrado, do profano, do trabalho e do ócio, do alto e 

do baixo, do material e do místico, do candomblé, da pedra e da madeira. 

A cidade nordestina é cheia de festas populares e brigas dos valentes, 

Nordeste da civilização do encantamento, da negritude, das flores, dos frutos, e 

da negação da modernidade.  

É uma visibilidade que enfatiza o pitoresco e o sensual que reproduzem, 

em grande parte, a visão naturalista da Bahia, centrada em seu aspecto exótico, 

tropical, com destaque para o calor, a brisa, as palmeiras, os barquinhos, as 

cantigas de acalanto e a sensualidade e lascívia de seu povo. E são estes 

elementos que o comercial tenta captar e gravar em seus 30”. A adaptação a 

cultura local leva a Frevo, neste caso, em relação ao povo pernambucano, a usar 

de outras estratégias como o agradecimento que analisaremos a seguir. 
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3.2.4. Análise 4: Obrigado Pernambuco 

 

Este comercial de 30” é do produto cerveja e pretende agradecer ao 

pernambucano o sucesso que a cerveja está tendo no mercado. Nele são 

enfatizados elementos caros a qualquer povo, nação: força, união, trabalho e 

astral.  Esses elementos são colocados como característica também do produto.  

O filme tem início nas dependências de uma fábrica da cerveja Frevo em 

pleno funcionamento, onde se pode assistir ao trabalho da máquina de 

preenchimento do líquido além da participação de funcionários “dialogando” com 

o telespectador, de forma simpática e alegre, fazendo sinal com o polegar para 

cima em sinal de afirmação. Outros funcionários surgem ajudando uns aos outros 

nas atividades operacionais.  

Depois dessa seqüência na fábrica, muda o ambiente. As cenas partem 

para as praias, com a presença de uma mulher muito bonita, jovem, branca e 

também de outro personagem, um rapaz, também jovem, bronzeado e bonito.  

As cenas são de uma beleza estonteante, há uma ênfase nas belezas 

naturais: praias, árvores, mulheres e homens. Os dois personagens se 

encontram e se abraçam e também abraçam a natureza em forma de 

agradecimento e admiração.  

A próxima cena é a da garrafa da cerveja derramando seu líquido num 

copo. A seguir aparece a espuma descendo do lado de fora do copo, seguida da 

união do copo cheio com a garrafa da Cerveja Frevo. E, finalmente, o rótulo, com 

a presença marcante do tipo da cerveja Pilsen e do nome Frevo iluminados. E no 

fechamento, a mulher da praia novamente, no “Obrigado Pernambuco”, com um 

copo de cerveja cheio, deitada na praia, sorrindo. 

 O que se percebe da descrição acima é a idealização de um paraíso 

terrestre nas terras pernambucanas, onde se tem trabalho, união, beleza e 

astral, onde os pernambucanos conseguem valorizar o que é da terra, o que é 

local. O texto do roteiro identifica isso. As primeiras frases do comercial são: “A 

força de Pernambuco vem dos pernambucanos. De sua união, do seu trabalho”. 

Os pernambucanos formam um estado, formam uma identidade cultural local 

que através de sua história de luta, de construção de conhecimento, ganhou 

destaque nacional.  
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Um exemplo de força e coragem dos pernambucanos são as invasões 

holandesas e a expulsão deles no Recife. As invasões Holandesas ocorreram no 

século XVII, e reforçaram para o povo pernambucano um forte sentimento 

patriótico, uma valorização do espírito local despertando, também, o sentimento 

de nação. A primeira invasão, em 1624, foi na Bahia, e Pernambuco através de 

seu governador Matias de Albuquerque fez a expulsão dos holandeses em 1625. 

A segunda invasão foi em 1630, em Pernambuco, e sua expulsão se deu através 

dos negros de Henrique Dias e os índios de Felipe Camarão; nas batalhas nos 

Montes Guararapes os invasores foram expulsos em 1654 na chamada 

Insurreição Pernambucana que daria a Pernambuco um status de fomentador 

dos ideais de nação brasileira. 

 Frei Joaquim do Amor Divino e Caneca, conhecido como Frei Caneca, 

nasceu em Recife em 1779, e morreu em 1825 fuzilado no Forte das Cinco 

Pontas pela liderança do movimento revolucionário pela República chamado de 

Confederação do Equador. Com sua morte prematura na luta pelas idéias da 

República, o Frei Carlos, companheiro de hábito, definiu o sentimento que os 

outros pernambucanos começariam a sentir por homens como Frei Caneca: 

 

“Que o nosso irmão descanse em paz, nas mãos de Deus; que a nossa 
“cara Pátria” renasça pela força do seu sangue, que a liberdade, pela qual 
ele pregou, lutou e morreu, aponte no horizonte e não seja mais um mero 
sonho; que o seu sangue não tenha sido derramado inutilmente” (Vilar, 
2004: 7) 

   

 Outro personagem da historiografia pernambucana que tem lugar de 

destaque e que constrói de certa forma essa orgulhosa face pernambucana é 

Joaquim Nabuco. Sua atividade abolicionista, mesmo sendo dirigente político 

imperial, no final do século XIX, e sua capacidade de pensador social permite 

uma classificação como construtor da Ilustração Brasileira. Suas idéias 

perpassam assuntos como cidadania, soberania, reforma social e institucional.  

 Essas idéias e histórias pernambucanas vão dar uma noção de natureza 

patriótica em Pernambuco. Outro elemento evidenciado no comercial é a 

capacidade de trabalho do pernambucano.  

A noção de trabalho é analisada historicamente através do foco da 

religiosidade. A religião católica traz em si o paraíso e o trabalho como castigo 
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dos primeiros seres humanos. Esse castigo, na colonização, é pago pelos 

escravos negros e índios. 

Em relação ao pernambucano pode-se refletir, com base na idéia de 

Holanda das duas personalidades do homem, a do aventureiro e a do 

trabalhador, sobre a constituição da identidade do Leão do Norte, da força do 

brasão, da bandeira e da força do pernambucano. A personalidade do português 

colonial seria a do aventureiro que rompe com a lógica feudal do espaço como 

fronteira social. A busca pelo brasão pernambucano do Leão do Norte é uma 

busca intuitiva do aventureiro pernambucano brasileiro. O gosto da aventura tem 

influência decisiva em nossa vida nacional. Estimulou os homens a enfrentar o 

clima desfavorável, os insetos e a falta de conforto na colonização. E pergunta: 

 

“E essa ânsia de prosperidade sem custo, de títulos honoríficos, de 
posições e riquezas fáceis, tão notoriamente característica da gente de 
nossa terra, não é bem uma das manifestações mais cruas do espírito de 
aventura?” (Holanda, 1995:46).   

 

 O português aventureiro, busca no Brasil a riqueza e o lucro fácil, a 

“riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa trabalho” (idem:49), sem 

esforço físico, tanto que o escravo foi o trabalhador braçal da colonização. 

Em seguida o comercial permite a inserção do elemento beleza natural 

como elemento valorativo da cultura pernambucana. Com a frase, “O astral de 

Pernambuco vem do jeito gostoso de fazer as coisas, de curtir a vida”. As 

imagens que seguem a esse texto são de jovens celebrando a vida, o sol, o mar, 

a areia, a vegetação, e celebrando a vida, em Pernambuco.  

A beleza feminina tão valorizada pela propaganda surge neste contexto 

como a moura encantada de Freyre, mas só que não se banha nos rios e sim nas 

praias de Pernambuco.  

A beleza natural do Brasil também tem em sua gênese momentos de 

exaltação e deslumbramento. Um exemplo histórico é de um estrangeiro, Pero 

Vaz de Caminha, que tendo a obrigação de relatar ao Rei de Portugal o que se 

tinha nas terras conquistadas faz o primeiro relato das belezas naturais do Brasil. 

Segue parte da sua carta35: 

                                                 

35 CAMINHA, Pero Vaz de. A Carta. NUPILL – Núcleo em Informática, Literatura e Lingüística. Edição base: Carta 
a El  Rei D. Manuel, Dominus, São Paulo, 1963. Disponível em: 
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”(...) Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. 
Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas; e muito bons 
palmitos. Colhemos e comemos muitos deles.  
 
(...) 
Mas apesar de tudo isso andam bem curados, e muito limpos. E naquilo 
ainda mais me convenço que são como aves, ou alimárias montezinhas, as 
quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que às mansas, porque os 
seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser 
mais! E isto me faz presumir que não tem casas nem moradias em que se 
recolham; e o ar em que se criam os faz tais. Nós pelo menos não vimos 
até agora nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas. 
 
(...)  
Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns 
papagaios essas árvores; verdes uns, e pardos, outros, grandes e 
pequenos, de sorte que me parece que haverá muitos nesta terra. Todavia 
os que vi não seriam mais que nove ou dez, quando muito. Outras aves 
não vimos então, a não ser algumas pombas-seixeiras, e pareceram-me 
maiores bastante do que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas, 
mas eu não as vi. Todavia segundo os arvoredos são mui muitos e 
grandes, e de infinitas espécies, não duvido que por esse sertão haja 
muitas aves!  
(...) 
 
 Foi o Capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até um 
ribeiro grande, e de muita água, que ao nosso parecer é o mesmo que vem 
ter à praia, em que nós tomamos água. Ali descansamos um pedaço, 
bebendo e folgando, ao longo dele, entre esse arvoredo que é tanto e 
tamanho e tão basto e de tanta qualidade de folhagem que não se pode 
calcular. Há lá muitas palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos.  
(...) 
 
Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, 
até à outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto 
houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco 
léguas de costa. Traz ao longo do mar em algumas partes grandes 
barreiras, umas vermelhas, e outras brancas; e a terra de cima toda chã e 
muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia... muito 
chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande; 
porque a estender olhos, não podíamos ver senão terra e arvoredos -- 
terra que nos parecia muito extensa. 
  
Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de 
metal, ou ferro; nem lha vimos. Contudo a terra em si é de muito bons 
ares frescos e temperados como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste 
tempo d'agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas; 
infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á 
nela tudo; por causa das águas que tem!  

                                                                                                                                                         
http://www.correios.com.br/institucional/conheca_correios/historia_ correios/carta_pero_vaz.cfm. Acesso em: 
26 set. 2005. 
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Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro 
dia de maio de 1500.  
Pero Vaz de Caminha”.  
 

 

Outro exemplo que já se tornou clássico é o poema de Gonçalves Dias, 

Canção do Exílio, de 1847, onde ele demonstra a saudade e o enaltecimento de 

algo que só pode ser sentido, dito e expressado por alguém que fala do que 

conhece porque de certa forma e certamente, é parte disso: o Brasil. Segue seu 

famoso verso/estrofe: 

 

 

“Minha terra tem palmeiras, 
onde canta o sabiá;  
as aves, que aqui gorjeiam, 
não gorjeiam como lá, 
 
Nosso céu tem mais estrelas, 
nossas várzeas têm mais flores, 
nossos bosques têm mais vida, 
nossa vida mais amores” 

 

 Outro exemplo marcante da cultura popular brasileira com o encantamento 

de suas belezas naturais são os versos da música Aquarela do Brasil, de Ari 

Barroso.  A seguir parte da letra da música: 

  

“(...) 
Brasil, terra boa e gostosa  
Da moreninha sestrosa  
De olhar indiferente  
Ô Brasil, verde que dá  
Para o mundo admirá  
Ô Brasil, do meu amor  
Terra de Nosso Senhor  
Brasil,...Brasil! prá mim!... prá mim  
Ô, esse coqueiro que dá coco  
Oi onde eu armo a minha rede  
Nas noites claras de luar, Brasil... Brasil,  
Ô oi estas fontes murmurantes  
Oi onde eu mato a minha sede  
E onde a lua vem brincá  
Ôi, esse Brasil lindo e trigueiro  
É o meu Brasil Brasileiro  
Terra de samba e pandeiro,  
Brasil!... Brasil!”  
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Como os modernistas, citados anteriormente, o elemento autóctone 

pernambucano também está presente em outros elementos do comercial da 

Frevo que continua enfatizando os valores pernambucanos que foram elencados 

anteriormente, como união, trabalho, força, astral. A frase a seguir representa a 

valorização desses elementos: “O sabor de Pernambuco vem dos melhores 

ingredientes” e partindo para o argumento persuasivo da propaganda, “A cerveja 

de Pernambuco vem da Frevo. A marca de todos os pernambucanos. Cerveja 

Frevo”. 

A Frevo neste momento se coloca dentro da esfera do local e a partir 

desse posicionamento de mercado coloca-se como diferente e essa diferença é 

que vai dar uma vantagem competitiva frente às outras cervejas.  

Nesse momento o que mais importa é ser local, porque está se tentando a 

relação de identidade do pernambucano com o produto da terra, no caso, a 

Frevo.  

 E o comercial é finalizado: “Sucesso absoluto em tempo recorde. Obrigado 

Pernambuco”. Antes do agradecimento a propaganda tenta informar e persuadir 

através do que a Frevo já tem de concreto: o sucesso. E este se deve a 

fidelidade do pernambucano e a qualidade do funcionário e do empresário que 

são pernambucanos. Fechando a questão dos melhores ingredientes, força, união 

e trabalho. A cerveja é um sucesso do mesmo jeito que o povo pernambucano 

também é. Há neste momento uma valorização exacerbada e uma “massagem” 

no ego de cada consumidor e o compromisso acertado de se manter os dois 

pilares no sucesso: o povo e a cerveja.  

 Só que há um “porém” na valorização do local que não pode deixar de ser 

percebida. A influência do global, do moderno. A cerveja é do tipo Pilsen, sua 

aparência é clara e tem baixa fermentação, é composta de extrato primitivo 

comum e tem aroma, sabor e amargor suaves. Sua composição é água, malte, 

cereais não-maltados, carboidratos, lúpulo, antioxidante. Esses elementos são 

valorizados no rótulo, na seqüência final do comercial.  

Sendo Pilsen um nome alemão, que carrega toda a cultura deste povo e do 

que representa um produto ou o próprio sabor do alemão e da Alemanha, não 

necessariamente do pernambucano. A fuga do global já não pode mais ser 

concebida.  
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A música que permeia todo o comercial é inspirada no maracatu, batuque 

vindo dos negros africanos no século XVI que instituíram reis e rainhas negros. 

Típico do folclore pernambucano e do cortejo carnavalesco ao som de 

instrumentos de percussão, o maracatu, sua música e sua dança tradicionais são 

revitalizadas pelo manguebeat, movimento da cena recifense local que pretendia 

revitalizar as raízes locais através da ótica eletrônica, proposta tipicamente 

moderna, hibridizar o tradicional, misturar elementos locais e transformar o 

velho no novo.  Seria o que Ortiz levanta com seu livro A Moderna Tradição 

Brasileira, “o moderno é uma tradição” (2001:208). Como outro exemplo de 

resgate e valorização do que é local, pernambucano temos a propaganda 

Bandeira a seguir. 

  

3.2.5. Análise 5: Bandeira 

 

O comercial produzido para o produto cerveja da Frevo apresenta 

diretamente as cervejas concorrentes e as bandeiras representativas de cada 

região/país/continente a que pertence determinada cerveja: São Paulo - Brahma, 

Antarctica e Nova Schin; Rio de Janeiro – Bohemia; Estados Unidos – Budweiser 

e a União Européia com Skol e Heineken.    

As cenas do comercial começam com a cerveja Frevo sendo aberta e seu 

líquido sendo derramado no copo. Depois começa o seqüencial de bandeiras. 

Primeiro, a de São Paulo com as cervejas Brahma, Antarctica e Nova Schin, 

depois a bandeira do Rio de Janeiro com a cerveja Bohemia. Em seguida com a 

bandeira dos Estados Unidos sendo representado pela Budweiser e a bandeira da 

União Européia com a Skol e a Heineken. E por último, em grande destaque no 

vídeo a bandeira de Pernambuco, com a Frevo. 

A cena final é a cerveja Frevo ao lado de um copo cheio de cerveja, o qual, 

permite a ênfase no rótulo que não tem o elemento - sombrinha de frevo- tão 

presente na embalagem dos refrigerantes. Além do brilho inicial no tipo da 

cerveja, Pilsen, e depois no nome Frevo.  

O argumento persuasivo é fazer um comparativo entre as localidades 

citadas através de seu produto, da bandeira e da cultura. A bandeira de cada 

região representa seus símbolos mais fortes, é uma emblematização que permite 
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atingir o coração das pessoas. É um elemento pátrio, um símbolo mítico do 

primitivo daquela cultura, é o nascedouro da constituição identitária local. 

O texto do comercial enfatiza o tempo que os pernambucanos foram 

obrigados a tomar outras cervejas – “150 anos de cerveja no Brasil. Durante 

todo este tempo você tomou cervejas, paulistas, cariocas e até cervejas de 

outras partes do mundo” mas acredita na importância dos sabores, aromas e 

valores locais, “mas nenhuma delas se compara ao sabor de uma cerveja com 

um ingrediente muito especial: o orgulho”. 

O orgulho citado acima já foi tema de campanha publicitária dos 

supermercados Bompreço, em 1997. O Bompreço tinha a necessidade de 

reforçar a sua marca diante da inevitável economia globalizada e a chegada no 

Nordeste de redes de supermercados multinacionais. 

Com esse objetivo e através de pesquisas qualitativas e quantitativas e, 

também, da análise das estratégias de comunicação adotadas pelas redes 

multinacionais no Brasil e em suas sedes, no exterior, a agência de comunicação 

Ítalo Bianchi e o Bompreço criaram a campanha “Orgulho de Ser Nordestino”.  

Essa estratégia criativa demonstrou ao longo do tempo que tinha apelo 

popular pertinente e aderente ao mercado, tornando-se um bordão, título de 

matérias editoriais e jargão de locutor esportivo em campeonato brasileiro de 

futebol. 

 O anúncio ganhou o Prêmio Leitor JC, conferido pelos leitores do jornal no 

ano de 1997, o público começou a usar adesivos nos vidros dos carros e nas 

bolsas dos estudantes, nas camisas, com o tema da campanha que foram 

vendidas nas lojas do Bompreço. Ou seja, o público literalmente vestiu a camisa 

e assumiu o orgulho de ser nordestino36. 

A valorização deste elemento, o orgulho, pode ser analisada pelo foco 

histórico de lutas já travadas em solo pernambucano e sua importância decisória 

social, política e cultural em âmbito nacional. O hino pernambucano, outro 

elemento simbólico de representação social, também pode ser trazido como peça 

chave desse orgulho além da bandeira já enfatizada.  

A história de Pernambuco que permite este orgulho pode ser contada a 

partir da capitania hereditária de Duarte Coelho, a que mais deu lucros a 

                                                 
36 Informações cedidas por Giuliano Bianchi, sócio-diretor da agência de comunicação Ítalo Bianchi e 
atendimento do cliente Bompreço na época citada. 
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Portugal juntamente com São Vicente, em São Paulo. A partir dessa 

prosperidade local, a capitania atrai colonos europeus que constroem no estado 

um dos mais belos patrimônios arquitetônicos, além de invasões como a dos 

holandeses, através do Príncipe Maurício de Nassau, que entre 1630 e 1654 

fizeram de Recife uma referência em termos de urbanização, arte; mas a força 

da identidade portuguesa já estava enraizada, e Pernambuco protagoniza a 

expulsão dos holandeses. 

Mas a história de luta em Pernambuco continua em 1710, com a Guerra 

dos Mascates, comerciantes portugueses em Recife contra os senhores de 

engenho de Olinda. Em 1817, a Revolução Pernambucana que resultou na 

Confederação do Equador em 1824, movimento separatista de cunho republicano 

e de personagem emblemático – Frei Caneca. Em 1837, a Revolução Praieira que 

também traz ideais republicanos.  

O hino pernambucano foi concebido para homenagear estas lutas, 

guerreiros, mártires e ideais pernambucanos. Segue abaixo a letra do Hino de 

Pernambuco:   

 

“Coração do Brasil, em teu seio 
Corre o sangue de heróis - rubro veio 
Que há de sempre o valor traduzir 
És a fonte da vida e da história 
Desse povo coberto de glória 
O primeiro, talvez, no porvir 
 
coro 
Salve! Ó terra dos altos coqueiros! 
De belezas soberbo estendal! 
Nova Roma dos bravos guerreiros 
Pernambuco, imortal, imortal! 
 
Esses montes e vales e rios 
Proclamando o valor de teus brios 
Reproduzem batalhas cruéis 
No presente és a guarda avançada 
Sentinela indormida e sagrada 
Que defende da pátria os lauréis 
 
coro 
Salve ó terra dos altos coqueiros... 
 
Do futuro és a crença, a esperança 
Desse povo que altivo descansa 
Como o atleta depois de lutar... 
No passado o teu nome era um mito, 
Era o sol a brilhar no infinito 
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Era a glória na terra a brilhar 
 
coro 
Salve ó terra dos altos coqueiros... 
 
A República é filha de Olinda 
Alva estrela que fulge e não finda 
De esplendor com os seus raios de luz 
Liberdade! um teu filho proclama! 
Dos escravos o peito se inflama 
Ante o Sol dessa Terra da Cruz” 

 

A bandeira37 que empresta nome ao comercial é valorizada como 

símbolo mais imponente da cultural local:  

  

Figura 12: bandeira do estado de Pernambuco. 

 

A idéia de ter uma bandeira que aglutinassem todos os ideais de força dos 

pernambucanos foi pensada na Revolução Pernambucana de 1817 e foi 

oficializada anos depois pelo Governador Manoel Antônio Pereira Borba.  

A bandeira é composta de um retângulo que é dividido assimetricamente. 

O retângulo formado na parte superior, azul, simboliza o céu e sua grandeza, o 

inferior, branco, a paz. No retângulo azul está o arco-íris nas cores verde, 

amarelo e vermelho representando a união dos pernambucanos. A estrela acima 

do arco-íris representa o estado de Pernambuco na Federação da República do 

Brasil. Abaixo, o sol como a força e a energia do estado e a cruz, a fé na justiça. 

E o comercial finaliza com “Cerveja Frevo. Agora o pernambucano tem a 

sua cerveja. Frevo.” Nesta passagem, a conclusão: a importância da cerveja 

Frevo para os pernambucanos terem sua própria cerveja que traga o orgulho da 

identidade de lutas e vitórias. Razão e sentimento, dilema em que se cindia a 
                                                 
37 Disponível em <http://www.recifeguide.com/brasil/informacoes/simbolos.html> 
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identidade nacional, representada pela divisão entre duas regiões. Não se pode 

esquecer que no comercial há uma valorização do pernambucano frente às 

outras cervejas e conseqüentemente frente aos outros citados. Principalmente 

em relação a São Paulo a comparação é antiga. Desde a época das capitanias 

hereditárias com São Vicente.  

 

“Segundo Menochi Del Pichia, o paulista era aventureiro, autônomo, 
rebelde, libérrimo, com uma feição perfeita de dominador de terras, 
emancipando-se da tutela longínqua e afastando-se do mar, investindo nos 
sertões desconhecidos. (...) Para Freyre, no pernambucano existiria, no 
entanto, este mesmo gosto do paulista pela iniciativa, pela descoberta, 
pela inovação, pela autocolonização. Ou seja, explicita-se a rivalidade 
entre Recife e São Paulo, no sentido de hegemonizarem a história do país. 
Sérgio Buarque critica a tese de Freyre, do caráter civilizador da atividade 
açucareira. Para ele, o senhor de engenho era um aventureiro que 
praticava agricultura de forma perdulária e tinha aversão ao trabalho 
produtivo” (Albuquerque, 2001:104). 

 

Na década de 1930, para o historiador Fernad Braudel, ao trabalhar em 

São Paulo e visitar a Bahia, escreve “(...) a Bahia seria uma sociedade velha, 

com perfume de Europa, ao passo que são Paulo lembraria Chicago e Nova York” 

(Albuquerque, 2001:105). 

A comparação também se estende aos Estados Unidos e a União Européia. 

Os Estados Unidos se mantém com grande destaque na vida social e cultural 

brasileira e de todo o mundo. Fugir de sua influência é fugir do processo de 

globalização. 

Para o povo colonizador português, mestiço, e não efeito ao trabalho 

braçal, para Freyre, é um povo que não se caracteriza como europeu, na 

essência é misturado na raça e na cultura. Tenta ser o que não é, nobre, branco, 

reinol, feudal, etc. Entende-se que o Brasil tenha muito dessa tendência de 

querer ser o que não pode ser, ou das pessoas que querem ser o que não podem 

e o que não são, na essência. 

 

“É um povo que vive a fazer de conta que é poderoso e importante. Que é 
supercivilizado à européia. Que é grande potência colonial. (...) República 
de opereta onde todos os homens fossem doutores e se tratassem por 
Vossa Excelência” (Freyre, 1978:192). 

 

Um dos possíveis motivos da união dos brasileiros por uma causa cultural 

contra o estrangeiro ou aquilo que o representa, a tendência a valorizar o que é 
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“da terra”, por exemplo, pode ser vinda da tendência dos portugueses também 

terem ódio aos mouros, que de outra religião, tanto os invadiu, entre outros 

povos. 

No caso do comercial da Frevo onde há o enfrentamento comparativo de 

produtos, os Estados Unidos se apresenta como um pólo de desenvolvimento 

cultural e de difusão dessa cultura. Não necessariamente sendo essa cultural 

típica estadunidense, mas produzida e/ou financiada por ele. Também tem um 

aspecto a ressaltar: a sua dominação.   

E para essa dominação cultural há uma necessidade das nações de se 

preservar como produtor de cultura local e de se sobressair graças a essa 

independência. O Brasil e outros tantos países tentam valorizar seus símbolos 

culturais acima dos valores externos, de outros países. Os Estados Unidos 

sempre se comportando como dominador cultural e econômico será sempre o 

alvo desse bloqueio das nações que pretendem preservar a cultural nacional. E o 

exemplo da propaganda da Frevo é mais um reflexo disso.   

A Europa, ou como no comercial a apresenta, a União Européia, em escala 

menor em relação aos Estados Unidos, hoje, também se apresenta como uma 

produtora de cultura, além de já ter tido seus tempos áureos de dominação 

cultural. 

A União Européia é o exemplo que podemos afirmar de clássico da 

modernidade e do processo de globalização que leva o status social ao 

hibridismo.  Formaram legalmente uma nação nova, planejada para melhor se 

posicionar mercadologicamente; essa nova estrutura econômica, social e política 

chama-se União Européia. Essa nova forma acaba sendo um processo cultural 

irreversível, a Heineken, no exemplo deste comercial da Frevo, deixa de ser um 

exemplo europeu para ser um exemplo desse novo conceito de nação.  

Os produtos de cada nação ou região vão levar consigo não só seu caráter 

de qualidade ou aroma, mas sim toda a cultura que se está importando. Como 

afirma Ortiz, “(...) Ao importar o cadillac, o chicletes, a Coca-Cola e o cinema 

não importamos apenas objetos ou mercadorias, mas também todo um 

complexo de valores e de condutas que se acham implicados nesses 

produtos”.(Ortiz, 2000: 93). 

Ao trazer a cerveja Heineken da União Européia o produto cerveja não 

será ingerido apenas pelo seu sabor, mas pelo o que representa a cultura 
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européia. A valorização do local, no caso do comercial, é traduzido através do 

que o comercial valoriza, o produto local Frevo. Esta valorização também vai ser 

vista na próxima análise através da ironia e do inevitável processo de 

globalização.  

 

3.2.6. Análise 6: Combate 

 

O comercial produzido para o refrigerante Frevo-Cola tem o conceito 

criativo na déia de que a tecnologia industrial no mundo globalizado pode ser 

compartilhada. Através do ataque ao concorrente mundial Coca-Cola, a Frevo 

confirma que sua fórmula química de produção é também americana, que 

segredos não são eternos e que o consumidor pode acreditar, se provar. 

O comercial inicia sua argumentação através de imagens seqüenciais de 

uma viagem lunar através de cenas internas da nave, com astronautas dentro e 

fora dela, apresenta também o histórico pouso do homem na Lua enquanto a 

locução em off fala na descrença de pessoas em relação à ida do homem à Lua.  

Na seqüência surge uma imagem de uma inseminação artificial que se 

percebe por meio da locução que é a realização de uma fecundação chamada de 

bebê de proveta a qual revolucionou a idéia de reprodução humana. Outra cena 

é de um cientista em seu laboratório trabalhando com seu microscópio, também 

a locução logo revela que é a descoberta mais recente da ciência – a clonagem. 

Também de cunho reprodutivo, pode-se chamar até de cópia de seres vivos por 

intermédio da célula materna, no caso a reprodução a partir da fêmea.  

Quando a locução fala dos segredos eternos, uma alusão ao segredo da 

fórmula da Coca-Cola, a qual é fantasia em seu rótulo, a imagem que surge no 

vídeo é a imagem de um copo com a Frevo-Cola geladíssima, com um prato de 

sanduíche suculento atrás. Seguido da imagem rápida da embalagem – lata – da 

Frevo-Cola com sua marca. 

As cores para a embalagem, quando o refrigerante é do tipo Cola, 

normalmente são usadas as cores azuis e vermelhas, no caso da Coca-Cola a 

que predomina é o vermelho e no caso da Pepsi é o azul. A Frevo-Cola usa as 

duas cores em sua embalagem.  

Para a Frevo, a proximidade imagética de seus concorrentes mundiais 

mais fortes é uma forma de ser lembrada também. A idéia levantada por todo 
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comercial é a da reprodução através da ciência, da biologia, da física que pode 

ser exemplificada para a reprodução também da fórmula americana. A cópia, o 

pastiche, a mistura, o transformar o “velho” - fórmula americana da Coca-Cola; 

no “novo”, na ciência - na Frevo-Cola. É a realidade na produção de bens de 

consumo também através da indústria de massa. 

Outro elemento que pode ser levantando da mesma idéia do comercial é a 

tendência brasileira trazida do português colonizador – a valorização do que é 

estrangeiro. 

Segundo Freyre, as crianças aprendiam cedo a imitação e a valorização do 

estrangeiro na forma de se vestir, por exemplo. Esta prática vem da época 

colonial onde os donos dos engenhos e suas esposas e filhos vestiam, num clima 

quente como o do Brasil, roupas pesadas próprias da Europa. Freyre reitera que 

“Trajo de gente lorde. (...) O que não é para admirar roupas tão impróprias para 

o clima: veludo, seda, damasco;”(Freyre: 1978:415); E continua: “Os homens, 

de cartola desde sete horas da manhã”(idem, 421). 

A educação doméstica do menino branco devia ser, também, como as 

roupas, estrangeira. Era de boa educação, ou a educação da elite, ter etiquetas 

inglesas e francesas para os pequenos. Cheios de formalidades, as crianças 

cresciam mal se referindo ao pai e tudo tinha que ser solicitado para ser feito, 

com muito excesso e exagero. 

 

“´A sociedade tem também sua gramática´ escreveu em 1845 o autor de 
certo Código do Bom-Tom que alcançou grande voga entre os barões e 
viscondes do Império. Os quais para tomarem ar de europeus, como para 
adotar regras de bom-tom francesas e inglesas nas criações dos filhos” 
(Freyre, 1978:421). 

 

Outro elemento que o brasileiro tenta não valorizar e que o comercial 

também acentua, é a frágil presença da perenidade, da eternidade das coisas, 

das pessoas e dos fatos históricos brasileiros. Renegar o passado, valorizar o 

eterno presente é a tradição brasileira do eterno recomeço, segue a tradição de 

ser o país do futuro. No Brasil, “o tempo inicial serve para instituir a nação, mais 

que para inspirar a ação. (...) a legitimidade é, em última análise, um dos traços 

quase essenciais de todo pensamento voltado para as raízes” (Ribeiro, 2000:51-

52). 
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O eterno recomeço, esquecendo o passado, é explicado a partir da nossa 

história. Para Ribeiro, nossa história “é gelada. Não inspira a ação (...) Jamais 

ajustamos contas com a escravidão, com a colônia, com a iniqüidade. (...) A 

cada instante, descartamos o passado inteiro” (Ribeiro, 2000:97). 

Então quando no comercial há a ênfase na falta de eternidade dos 

segredos, ele está sendo condizente com a história social brasileira. E 

continuando condizente, a dissimulação, o sarcasmo através da ironia, também 

são uma característica da propaganda brasileira. A ironia como ferramenta de 

persuasão seria a forma de se expressar ao contrário do que se pensa ou se 

sente. Segundo a classificação proposta por Henri Bergson a ironia se distingue 

do humor, esse corresponderia a distinguir cada vez mais o que é, fingindo-se 

aparentar que a realidade é dessa forma. Já na ironia, 

 

“o processo consistiria em enunciar o que deveria ser (o ideal) fingindo-se 
acreditar ser precisamente o que é (o real). A ironia conduziria à 
eloqüência ao tentar alcançar um ponto cada vez mais alto pela idéia do 
bem que deveria ser” (apud Moreno, 2003; 85). 

 

Outro recurso usado pela propaganda é a duplicidade das palavras e das 

imagens. No caso do comercial da Frevo, há a duplicidade de significados da 

palavra “provar”: provar no sentido de degustar o produto, literalmente; e no 

outro sentido, de provar que a Frevo-Cola é boa também, e que o segredo da 

Coca-Cola foi quebrado, que a Frevo detém a fórmula americana. O uso da 

palavra “provar”, nesse caso, torna o texto ambíguo, o que permite a diversidade 

de leituras. 

A importância de palavras polissêmicas e de construções de textos 

ambíguos para a propaganda serve tanto para despertar a atenção e a 

curiosidade quanto para fazer o consumidor gostar do produto.  

Antes de gostar do produto o consumidor tem que se sentir seguro em 

relação a ele, para poder prová-lo, o real objetivo do comercial. A questão da 

crença, valorizada no comercial como um todo, é a crença na fórmula americana 

que independente de ser usada pela Coca-Cola pode e é usada pela Frevo. A 

questão da crença, da fé na tecnologia remete ao conceito de Anthony Giddens, 

do sistema de perito dentro de uma sociedade moderna. 

A transição do mundo tradicional para o mundo moderno exige uma 

análise do tempo-espaço diferenciados, através da idéia, da imagem criada por 
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Giddens do “desencaixe” permite capturar os “alinhamentos em mudança de 

tempo e espaço que são de importância fundamental para a mudança social em 

geral e para a natureza da modernidade em particular” (Giddens, 1991:30). 

Para Giddens, há dois sistemas de desencaixe na modernidade, a criação 

das fichas simbólicas e o sistema de perito. No caso do comercial da Frevo, que 

pretende desacreditar a fórmula americana da Coca-Cola, o sistema de perito 

está aliado a confiança que se tem na produção industrial americana, ao afirmar 

que a fórmula da Frevo também é americana. E a confiança está revestida de 

capacidades não individuais, mas abstratas. A confiança é inevitavelmente, em 

parte, artigo de “fé”. Os sistemas peritos para Giddens são “(...) sistemas de 

excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos 

ambientes material e social em que vivemos hoje” (Giddens, 1991: 35). Os 

sistemas peritos são mecanismos de desencaixe porque, em comum com as 

fichas simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do contexto. 

Um sistema perito desencaixa fornecendo “garantias” de expectativas através de 

tempo-espaço distanciados.  

 Essas garantias estão na “fórmula americana”. Através da modernidade e 

da ampliação do conhecimento globalizado, esses avanços já se tornaram 

mundiais, como o bebê de proveta e a clonagem. No caso da viagem espacial 

ainda não. Mas o inusitado disso é que os grandes avanços tecnológicos que o 

comercial aponta como a ida do homem a Lua fazem parte da fórmula estudada 

e de certa forma construída pelos Estados Unidos. O que corresponde a um 

índice da dominação cultural e de produtos tecnológicos que a Frevo através de 

seu produto local tenta combater, daí o nome do comercial Combate. 

 A partir desta última análise, temos, na seqüência, a continuidade do 

processo Hermenêutico, a interpretação e a reinterpretação. 

 

3.2.7. Interpretação/Reinterpretação 

 

A exacerbação do produto local em contraste com os concorrentes, que 

não são da região, favorece o produto e a propaganda da Frevo. Essa 

identificação com o que está próximo, com o que a idéia abstrata de 

“comunidade imaginada”, termina proporcionando a possibilidade da utilização 
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de elementos assentados na tradição para vender um produto e esta ter uma 

receptividade positiva. 

Para Thompson a tradição é colocada como um referencial para a 

formação da identidade, é uma base para formação pessoal e de grupos sociais a 

partir de material do passado. 

 

“As tradições fornecem material simbólico para a formação da identidade 
tanto a nível individual quanto a nível coletivo. O sentido que cada um tem 
de si mesmo e o sentido de pertença a um grupo são modelados pelos 
valores, crenças e padrões de comportamento que são transmitidos do 
passado” (Thompson, 1998: 165). 

 

Percebe-se que a empresa Frevo muda em alguns momentos seu 

referencial temático. Com o refrigerante, analisado inicialmente, apresentava 

valores como a juventude, o belo, o lazer, a alegria; tinha a preocupação com o 

nacional, ser “toda hora, todo lugar”; ser uma marca que transpusesse os limites 

da identidade regional além de concorrer diretamente com a multinacional Coca-

Cola no seu comercial Combate. O objetivo fim da propaganda era criar um 

posicionamento de marca voltado para a idéia de distribuição nacional, mesmo 

tendo uma distribuição regional. 

Com a cerveja, recua em sua imagem nacional, graças ao elemento 

poderoso capitalista que é a concorrência, e volta-se para o regional e tudo que 

está relacionado a ele como elemento de reconhecimento identitário. Valores 

como a bandeira, o orgulho de ser pernambucano, Pernambuco como um paraíso 

de belezas naturais, valores do pernambucano (união, trabalho, força e astral) e 

a beleza feminina e a masculina. Mesmo negando elementos do capitalismo 

avançando para este produto, a propaganda da Frevo cria possibilidades de 

conexão do moderno com o tradicional através do imaginário que a mídia recria. 

A escolha do lugar tem um objetivo estratégico mercadológico planejado. 

O Recife Antigo, no caso da propaganda “É nova, é boa, é nossa”, é o pólo pop-

hard-core-punk-rock do multiculturalismo recifense, lugar dos acontecimentos 

culturais de vanguarda, onde há a mistura de elementos do passado tradicional e 

do moderno contemporâneo, que se encaixam na idéia da mistura e imitação de 

estilos, na busca dadaísta moderna de quebrar a ordem.  

A modernidade capitalista exige dinamismo, trabalho, objetividade, as 

pessoas precisam saber escolher o que vão consumir muito rapidamente, tem 
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que ter autonomia. O indivíduo moderno não pode se deixar ser ludibriado, 

influenciado, não pode ter dúvidas, não pode alimentar uma realidade passada, 

tem que estar sempre olhando para o futuro. 

 O que pode ser entendido com esta análise é que a empresa Frevo 

constrói um discurso moderno para sua marca com base em singularidades 

culturais tradicionais locais, provando o que Thompson afirma que os elementos 

tradicionais da sociedade não se extinguem com a modernidade, havendo um 

intercâmbio desses elementos em encontros e reencontros. Para Thompson, “de 

uma forma profunda e irreversível, o desenvolvimento da mídia transformou a 

natureza da produção e do intercâmbio simbólicos no mundo moderno” 

(Thompson, 1998:19). 

 As campanhas de refrigerante “O novo som do Frevo” e “O novo som do 

Frevo 2” e a “Obrigado Pernambuco” se utilizaram do elemento praia, sol, 

coqueiros e mar, além de outros cenários como praça e fábrica. A cena da praia 

é tão recorrente que se torna um clichê. Várias campanhas nacionais para 

refrigerante e para cerveja se utilizam desse recurso, além de outros produtos 

como sandálias, protetores solares, moda e outros. 

 A beleza natural pernambucana mais vendida é exatamente esse cenário. 

O cenário do paraíso terrestre, do lugar do lazer, do prazer, do não-trabalho. Do 

descansar e curtir a vida.  

 Até a campanha de chegada a Salvador também se utiliza do elemento 

cenário como personagem da propaganda. Os locais escolhidos, pontos turísticos 

da capital, foram montados para presenciar uma avalanche de conceitos como 

valorização da etnia negra, dos seus costumes e comportamentos. As outras 

etnias e suas miscigenações também estão presentes nos cenários turísticos, 

além de seus referenciais históricos e culturais. No comercial, a praia, o 

Pelourinho e o casario antigo estão presentes como se estivessem dizendo “A 

Frevo também está aqui. Também deve ser consumida por nós.” 

 As campanhas mais diferenciadas em termos de cenário são as campanhas 

Bandeira, para a cerveja; e a campanha Combate, para o refrigerante. Na 

campanha Bandeira, o cenário é o local em que melhor a bandeira é identificada: 

um espaço escuro com luz apenas nas bandeiras. No comercial Combate, o 

cenário só surge depois: uma mesa com um copo de refrigerante e um 

sanduíche. O resto do filme são fotos antigas. 
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A necessidade da cena vai ser construída a partir do momento que se 

precisar recriar a cena real para persuadir o que se deseja. O real não interessa, 

o que interessa é a releitura. O como fazer essa releitura é que é importante, 

saber utilizar a cultura para ir até ela, trazer elementos antigos e dar novas 

roupagens, novos layouts. Conseguir fazer com que a cultura não se torne 

morta, intacta, mas sim que tenha vida e seja apreciada, seja revisitada, 

utilizada como elemento identificador de pessoas, gostos e costumes e que 

também seja utilizada pela propaganda como foi o caso das peças da Frevo.  

Percebe-se que a linguagem publicitária é híbrida, está no intervalo da 

linguagem falada, escrita e vivida. A linguagem é cultura, não há como ter uma 

divisão do que se pensa e do que se vive. No caso da Frevo, em um momento há 

o apelo do local, e em outro, o apelo do global. 

 Em propaganda, as informações têm que ser claras e fáceis de serem 

entendidas. As informações lingüísticas junto com as culturais precisam ser 

decodificadas pelo leitor/cidadão/consumidor o mais rápido possível e serem 

lembradas também. 

A análise dos elementos culturais do comercial de lançamento do 

refrigerante da empresa Frevo revela-nos exatamente isto, uma necessidade de 

criar uma identificação cultural local, além de explicar o que é e para que veio. 

 Concordando com Nelly Carvalho38, diríamos que a competência do 

discurso publicitário e sua eficácia vão depender da forma como ele representa a 

cultura a qual pertence, permitindo estabelecer uma relação pessoal com a 

realidade particular. A presença de índices carregados de cultura, partilhada pela 

comunidade, aumenta o poder de persuasão e sedução da mensagem veiculada, 

pois apela para valores que circulam e são aceitos sendo entendidos facilmente.  

No caso da Frevo, temos o produto por si só novo e sua busca de ser 

diferente, mesmo utilizando elementos que já foram usados em diversos 

comerciais de televisão. Mas sua originalidade está em transformar elementos 

distintos, distantes e diferentes em elementos constituintes de sua mensagem. 

Porém, a mensagem publicitária não vive unicamente na concepção 

                                                 
38 CARVALHO, Nelly. Cultura Partilhada e Publicidade. In: VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (REGIOCOM)  Marília, 2003. 
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comunicacional, ela tem um berço cultural e é nesse berço que o caso Frevo 

busca seus elementos de comunicação.  

Podemos enfatizar que, historicamente, a abolição da escravatura permitiu 

a confluência de conflitos entre o tradicional e o moderno na forma de vida social 

no Brasil. Segundo Holanda, “duas mentalidades que se opunham como ao 

abstrato o corpóreo e o sensível, o citadino e cosmopolita ao regional ou 

paroquial” (Holanda, 1995: 78). 

Essas duas mentalidades formadas a partir de conflitos e guerras, as quais 

os pernambucanos foram protagonistas em muitas delas, tiveram uma amplitude 

nacional e começaram a estruturar o que Ortiz chama de desterritorialização da 

cultura (Ortiz, 2000: 108). Por desterritorialização se entende a produção em 

massa feita em pedaços. Uma parte em um local, a outra em outro país. É uma 

nova mentalidade de condições de produção na modernidade que é permitida 

graças à flexibilização na tecnologia e pela competição internacional por menores 

preços. 

Essa mentalidade moderna de cultura e produção transforma o 

Pernambuco Colonial no Pernambuco Contemporâneo que mesmo tendo 

elementos tradicionais transforma o que é tradição em modernidade, o que é 

cultura contemporânea em moderna mesmo através do que é tradicional. Esse é 

um povo, o pernambucano, como outros, que dentro da globalização percebe o 

valor da cultura dentre os valores de maior prioridade do mix que a modernidade 

dispõe, os quais estão em constante transformação, em constante mudança de 

nomenclatura, entre o moderno e o tradicional. Segundo Hall, “As sociedades 

modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante” (Hall, 

2003:14). 

A Frevo nas suas campanhas publicitárias poderia ter utilizado elementos 

do cancioneiro popular, do cordel, do próprio frevo de bloco, canção ou de rua, 

das histórias dos grandes guerreiros pernambucanos, etc. O processo de escolha 

dos elementos culturais foi feito a partir do momento que os peritos em 

comunicação de massa decidiram por determinado elemento que iria ter maior 

ressonância na comunicação de massa; assim, por exemplo, como foi a escolha 

do nome da Frevo. 

A Frevo poderia ter colocado um artista “Global” para endossar sua 

mensagem, mas não colocou. Poderia ter colocado uma celebridade 
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pernambucana para o endosso, mas não colocou. A sua postura indica uma linha 

criativa e de intenção clara e ao mesmo tempo complexa. A postura da 

persuasão processa-se de maneira a elencar características do pernambucano e 

ao mesmo tempo do cidadão do mundo. 

Sua intenção é modificada para cada mensagem. Sua “fórmula” de fazer 

comunicação é ampliada ou limitada pela condição de produção de cada 

comercial. A idéia é atingir o público consumidor que muitas vezes está difuso 

geograficamente e culturalmente, e é bastante diferente em termos de hábitos 

de consumo.  

A propaganda da Frevo não consegue ser mais pernambucana do que 

outra, feita no mesmo estado. A propaganda da Frevo consegue, sim, ser um 

exemplo de propaganda feita aqui, em Pernambuco, para ser vista por 

pernambucanos e consumida por nós. Mas, deve-se ressaltar, a questão 

geográfica, nesse mundo globalizado, não consegue revelar a real identidade do 

comercial. 
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Considerações finais  

 

A Tradição na contemporaneidade se mantém como elemento único, útil e 

indispensável em diversas e diferentes comunidades culturais. A permanência da 

Tradição remete ao que a arte sempre soube e que a propaganda percebe agora, 

nesses tempos de indústria cultural: a necessidade de viver um pouco o lado 

lúdico da realidade.  

O tradicional ajuda a reorganizar essa necessidade, e a propaganda 

permite que esses desejos sejam saciados através do consumo. Mas a 

propaganda não vive só da Tradição. O Moderno também faz parte do repertório 

de que a propaganda se completa. 

A modernidade flexibiliza as intenções tradicionais, torna possível uma 

nova forma de enxergar, viver a realidade. A modernidade faz dos elementos 

tradicionais sua fonte primária de interlocução com a cultura local e com a 

cultura global. O pensamento local tem raízes tradicionais e modernas, e o que é 

global também não deixa de ser local, de ter mecanismos relacionais com o local. 

A modernidade não pretende produzir o que é novo, mas apenas construir 

a “mistura” do que é antigo, tradicional, e fazer surgir uma nova realidade. A 

percepção dessa mistura faz com que o homem contemporâneo renda-se ao 

intercâmbio do local com o global, do tradicional com o moderno.  

Assim, o tradicional e o moderno mantêm-se como ponto relevante na 

propaganda, sendo ela nacional ou internacional, ou tendo um apelo 

globalizante. As propagandas da Frevo, estudadas nesta dissertação, apresentam 

uma intermediação entre estas esferas, do local e do global, através do contexto 

cultural de vivência e abrangência sob uma das ferramentas da comunicação, a 

propaganda televisiva.  

A plástica imagética da propaganda eletrônica, por si só, proporciona um 

encantamento do que é distante, do que está fora do alcance: da beleza 

impenetrável, da capacidade de felicidade constante, da vida em comunidade, 

quase que impossibilitada pela violência cotidiana, pelo paraíso do qual não se 

pode usufruir, etc. Esse encantamento/desencantamento leva ao resultado que a 

propaganda almeja: o consumo daquilo que não se pode ter, do que não se 

possui. O que se pode ter e consumir é o produto/serviço, nesse caso, o 
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refrigerante e a cerveja. Esses têm um preço e estão à venda; a felicidade, a não 

violência, a beleza esses são valores intangíveis.  

A propaganda, sabendo de sua capacidade “mágica” de construção de 

realidades, de ritos e mitos, de símbolos, de corpos-midiáticos, encanta os mais 

diferentes consumidores, entre eles, homens tradicionais, modernos e híbridos, 

homens que buscam elementos difusos, que estão indefinidos na fronteira entre 

o que é tradicional e local, local e moderno, moderno e global, global e 

tradicional. A linha divisória de cada relação está cada vez mais difícil de se 

identificar, e o caminho para se decifrar este redemoinho de opções é através do 

elemento cultural, que vai possibilitar o encontro de raízes e de relações antigas 

e atuais.  

Para as propagandas da Frevo, através de dois produtos - cerveja e 

refrigerantes, objetos desta dissertação - o caminho foi identificar a ancoragem 

das relações culturais e o foco na esfera do local e do global. Para o produto 

refrigerante, a ancoragem estava presente no global, e este é mantido como 

diferencial competitivo, para o produto cerveja, o elemento local é a forma 

encontrada para se distinguir das outras marcas de cervejas que, estas, sendo 

nacionais e internacionais, tem uma amplitude de ação globalizada.  

O refrigerante posicionou-se mercadologicamente inverso à cerveja. 

Através da concorrência com o que é nacional e internacional, o refrigerante 

ganhou legitimidade. Posicionar-se através de elementos locais restringiria o 

apelo persuasivo e sua vida útil, sua presença poderia ser confundida com as 

tubaínas, marcas de refrigerantes populares, freqüentemente classificadas como 

produtos sem qualificação técnica.  

A forma utilizada pela cerveja é a valorização do local agregada à força da 

tradição pernambucana, que através de seus elementos culturais permite a 

utilização de sua simbologia, como a bandeira, beleza natural, o povo, a dança, 

força, luta, união etc. Essa tradição cultural permitiu a Frevo ter condições de 

diferenciação para o consumo do próprio pernambucano. A capacidade de 

associação com o produto local fez com que a propaganda se apresentasse como 

legítima em relação às outras que, sendo de outros lugares, não mereceria o 

consumo do pernambucano, um povo que historicamente valoriza as “coisas” da 

terra.  
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O argumento global permite o envolvimento do local e o que é moderno 

permite a hibridização da tradição. Nesta linha de raciocínio teríamos o que Ortiz 

(2001) chama de Moderna Tradição Brasileira, onde há um revigoramento do que 

é tradicional, dando-se a esse um aspecto plástico de modernidade. 

A Frevo, independente do produto a qual está veiculando mensagens 

pagas na mídia, obtém um valor diferenciado no mercado, justamente por usar 

as duas abordagens unificadas, não as trabalhando individualmente. O 

refrigerante Frevo, mesmo tendo o foco no global, trabalha suas raízes locais; e, 

a cerveja, mesmo tendo o foco no local, vai ser mundial, do tipo Pilsen, tipologia 

importada da Alemanha. 

A Frevo consegue exatamente o equilíbrio para cada produto 

diferenciadamente: os diversos tipos de música, extrapolando a referência óbvia 

ao frevo; a abordagem aos personagens de diferentes etnias, lugares e usos do 

produto permite a transcendência do que é local; a valorização dos símbolos 

locais também surge como outro elemento de “inspiração” de grande valia; os 

elementos identificados como o ideal do belo natural; o orgulho como 

característica construída, da mesma forma que os elementos pátrios são de uma 

capacidade de emocionar e de instigar ação; a valorização de produtos locais 

como forma de fortalecer o homem local; a valorização do que é estrangeiro 

como “coisa de valor”. 

A questão moderna de valorização do produto local, do valor e da 

lucratividade é evidenciada bem como a visão da tecnologia como poder e como 

forma de competição entre outras nações e produtos. Mas fica sempre a 

necessidade de superioridade e esta vem não pela tecnologia, nem pelo trabalho 

apenas, mas pela cultura, história, e pessoas ilustres e humildes que a partir 

disso elevam o orgulho, a união e a força do povo que além das belezas naturais 

paradisíacas tem a capacidade sempre de recomeçar e saber que o fim é um 

novo começo. 
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