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RESUMO 

 

Já há alguns anos – e de maneira cada vez mais intensificada e explícita, acentuadamente 
bairrista – a marca de cerveja Polar Export vem utilizando-se do apelo cultural regionalista 
gaúcho como estratégia em suas campanhas publicitárias. Este aspecto de interesse pela 
temática do regionalismo pode ser explicado pela fidelidade da marca ao Rio Grande do Sul. 
Considerando-se, nestes termos, o certo bairrismo e protecionismo aos produtos culturais e 
comerciais exclusivos ou típicos do Estado, por parte dos sul-riograndenses, este trabalho 
pretendeu verificar como se dá a identificação da cerveja Polar com a cultura gaúcha 
enquanto estratégia discursiva publicitária. Neste sentido, a temática do estudo relaciona-se à 
investigação do discurso publicitário da marca de cerveja Polar Export, procurando 
compreender como se dá a relação deste com a cultura regional gaúcha e, portanto, com os 
consumidores gaúchos.  
 
Palavras-chave: Cerveja Polar. Identidades. Regionalismo. Discurso publicitário. 
 

 

ABTRACT 
 
For several years now - and ever more intensified and explicit markedly xenophobic - the beer 
brand has been using Polar Export from the cultural appeal gaucho regionalism as a strategy 
in their advertising campaigns. This aspect of interest in the theme of regionalism can be 
explained by the brand loyalty to Rio Grande do Sul. Considering these terms, parochialism 
and protectionism right to cultural products and unique business or typical of the state, by the 
Southern Rio Grande, this study sought to identify ways in which the identification of Polar 
beer with gaucho culture as a discursive strategy advertising . In this sense, the theme of this 
study related to the investigation of the advertising discourse Polar Export beer brand, seeking 
to understand how the relationship with regional gaucho culture, and therefore consumers 
with gauchos. 
 
Keywords: Polar beer. Identities. Regionalism. Advertising discourse. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As estratégias empreendidas pelo campo da Comunicação em seus discursos 

midiáticos, como os da área da publicidade, enfoque deste estudo, passaram e passam por 

constantes transformações através dos tempos, seja devido às novas tecnologias da 

comunicação disponíveis ou à própria concorrência acirrada entre os anunciantes, que buscam 

permanente diferenciação frente aos públicos-alvo.  

O discurso publicitário deve sempre apresentar informações relevantes ao público-

alvo, referenciando o seu repertório sociocultural, gerando interesse e motivando-o à compra.  

É neste sentido que, para criarem-se campanhas publicitárias eficientes, é necessário adicionar 

empenho criativo e competência na elaboração de apelos, conceitos e posicionamentos 

publicitários diferenciados. Este é o caso da anunciante Polar, a qual se pretende apresentar 

neste trabalho; uma marca de cerveja que se posiciona como única, exclusiva e legitimamente 

gaúcha e ao mesmo tempo um patrimônio e um privilégio dos sul-rio-grandenses. 

Um dos setores de mercado que mais investe1 em propaganda no Brasil é o cervejeiro. 

Conforme a Associação Brasileira de Anunciantes – ABA (2009), o segmento de cervejas 

ocupa o terceiro lugar no ranking brasileiro de investimento em propaganda. As campanhas 

publicitárias de cerveja no país são responsáveis pelas maiores disputas travadas no mercado 

publicitário nacional. São cada vez mais altos os investimentos por parte dos anunciantes, 

mesmo que por vezes tendo algumas de suas audácias criativas de campanhas sujeitas a 

restrições impostas pelo Conselho de Autorregulamentação Publicitária – CONAR2, por 

irregularidade em suas temáticas ou inadequação no horário de veiculação apropriado às 

mesmas. Este foi o caso, por exemplo, do mais recente filme para a televisão da cerveja 

Polar3, intitulado “Copa do Mundo” e também de um recente filme da cerveja Devassa4, 

intitulado “Devassa Bem Loura”, do Grupo Schincariol.  

Todas as marcas de produtos e serviços tentam criar argumentos envolventes e capazes 

de gerar interesse e prender a atenção pelas suas peças e campanhas e assim despertar o 

                                                           
1 Conforme a Associação Brasileira de Anunciantes – ABA (2009). 
2 É o documento que, através de 50 artigos e 19 Anexos, disciplina as normas éticas a serem obedecidas pelos 
Anunciantes e Agências de Publicidade na elaboração de seus anúncios. Aprovado pela comunidade publicitária 
no III Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em São Paulo no ano de 1978, e é o que orienta toda a ação 
do CONAR. Fonte: <http://www.conar.org.br/>. Acesso em 02 jun 10. 
3 Comercial retirado de veiculação por conter em sua cena final a seguinte frase, dita por um dos seus garotos 
propaganda gaúcho a um terceiro personagem, um paulista: “Pega no meu espeto e diz i love you”. 
4 Referente ao comercial da cerveja Devassa, intitulado “Bem loura”, estrelado pela socialite Paris Hilton. O 
comercial foi retirado do ar após o Grupo Schincariol receber três notificações do Conar, que considera a vídeo 
“extremamente sexual”. Fonte: < http://www.abril.com.br/blog/celebridades-que-causam/2010/03/comercial-de-
paris-hilton-e-retirado-do-ar/>. Acesso em 20 mai 10. 
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desejo e estimular o consumo de seus produtos. O discurso publicitário para venda de cerveja, 

conforme o entorno sociocultural do público-alvo ao qual se dirige, faz associações do seu 

produto com diferentes estilos de vida e comportamento. Enquanto nos Estados Unidos 

comumente busca-se a relação da cerveja com a prática do beisebol e do futebol americano, 

por exemplo, no Brasil, a cerveja é associada ao futebol, praia, mulheres bonitas e carnaval. Já 

a cerveja Polar, por sua vez, buscando diferenciar-se, optou por uma linha de apelo criativo 

focado totalmente nos aspectos culturais da gauchidade. 

Numa busca por consumidores, as principais estratégias para enfrentar os desafios do 

mercado, segundo Silva (2003), são a concentração de mercado, o marketing de segmentação 

e a consolidação da marca. A estratégia de concentração de mercado, seguida de segmentação 

de público, foi adotada pela Companhia de Bebidas das Américas (denominada neste trabalho 

pela sigla AmBev) no Rio Grande do Sul. Uma decisão instigante,  observando-se a inovação 

de apelo criativo e diferenciação de posicionamento no segmento das cervejas no Estado, esse 

focado no bairrismo. A este respeito, lembra Paulin (2009) que o orgulho que os gaúchos têm 

de sua terra e de suas tradições vai além do aspecto folclórico, o que é refletivo também na 

preferência de consumo, por produtos nativos e de empresas locais. 

 

Essa espécie de protecionismo comercial por razões culturais é uma peculiaridade 
gaúcha. Nas demais unidades do país, a predileção por marcas locais é mais presente 
nas classes D e E. No Rio Grande do Sul, abrange também os mais ricos. 
(PAULIN, 2009). 
 

Para conviver com essa característica e conquistar a empatia do público, é comum que 

as empresas oriundas de outros estados utilizem o apelo publicitário que exalte as tradições 

locais. A Ambev utilizou-se da concentração nicho de mercado gaúcho, quando realizou a 

aquisição da Brahma e da Antártica, empresa esta que havia comprado a Polar S/A, marca 

cervejeira de fabricação gaúcha, fundada 1972, no município de Estrela/RS, conforme Brejas 

(2010). Em vez de extinguir a marca Polar, a AmBev preferiu estrategicamente mantê-la 

comercializada no Rio Grande do Sul. Conforme Paulin (2009), em 2009, a marca mantinha-

se como a segunda cerveja mais vendida entre os gaúchos. 

A marca Polar, atualmente comercializada pela AmBev, utiliza apelo publicitário de 

caráter regionalista, referenciando em seus discursos as especificidades e estereótipos da 

cultura dominante no estado do Rio Grande do Sul (visivelmente dominante, pelo menos, em 

nível de discurso das indústrias culturais, tais como a publicidade).  

O apelo publicitário da marca Polar pode ter seu sucesso relacionado justamente ao 

culto do orgulho em ser gaúcho pelos sul-riograndenses, do suposto grande apego às tradições 
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gaúchas pelos indivíduos nascidos no Rio Grande do Sul. Para Mariante (1976), desde muito 

tempo o gaúcho cultua suas tradições, valorizando seu passado através do tradicionalismo, por 

exemplo, que inspira o modo de agir, pensar, ser e sentir dos sul-riograndenses. Conforme 

Oliven (1992), a exaltação do orgulho de ser gaúcho pode ter sua origem associada às figuras 

dos primeiros colonos e peões de estâncias, que lidavam diretamente com afazeres campeiros 

nas terras dos grandes estancieiros. Estes, por sua vez, ricos proprietários das terras e dos 

rebanhos de gado, procuravam modos de identificação com seus empregados, valorizando-os 

em seus costumes, compartilhando hábitos e assim estreitando os laços de confiança.  

Este trabalho buscou identificar o perfil do gaúcho representado no discurso da cerveja 

Polar. Para tanto, definiu-se como parâmetro de análise a representação do gaúcho instituída 

pelo MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), com base na qual recorrentemente se 

amparam tanto as representações elaboradas pela opinião pública, quanto pelas produções das 

indústrias culturais – a exemplo da publicidade – e até mesmo pelos discursos do poder 

público. 

Foram investigadas características culturais comumente associadas à identidade 

cultural gaúcha (valores, símbolos, atributos físicos e psicológicos, costumes, sotaque, 

hábitos, indumentárias e objetos típicos, por exemplo); identificadas características da cultura 

gaúcha mais evidentes no discurso publicitário de Polar, enfatizadas na dupla de personagens 

protagonistas de suas campanhas – os dois garotos ou “guris”- propaganda de Polar e 

identificados os aspectos de representação do gaúcho instituído pelo MTG. 
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2 DISCURSO PUBLICITÁRIO 
 

Conforme Pinho (1990), a publicidade tomou seu lugar de evidência no século XX 

devido à crescente competição entre as empresas, à expansão do consumo, à aceleração dos 

processos de produção de mercadorias e do aprimoramento dos meios de comunicação. 

Severiano (2007), complementarmente, credita ao excesso de produção das fábricas, após 

Revolução Industrial, a principal causa da busca para escoar os estoques. Assim, era mais que 

emergente a necessidade de se oferecer, aos diversos públicos, as mercadorias em excesso.  

 

Para atender a tal necessidade, as técnicas publicitárias foram se aperfeiçoando, 
passando a publicidade a ser mais persuasiva nas suas mensagens e deixando em 
segundo plano o seu sentido inicial, exclusivamente informativo (PINHO, p.18, 
1990). 

 

Neste contexto, surge a publicidade sob forma de um discurso estrategicamente 

persuasivo, estimulador às vendas, que tem por objetivo a aproximação dos produtos 

ofertados à necessidade de consumi-los. Conforme completa Marcondes (2002, p.17), “a 

publicidade incorpora os avanços e as conquistas na sociedade, e os coloca a serviço da 

comunicação comercial”. Pinho (2000) também atribui à publicidade, além de promover a 

venda de determinado produto, funções diversas como as de lançamento de novos produtos, a 

manutenção da opinião positiva dos consumidores sobre uma marca e a comunicação de 

possíveis alterações nos produtos ao público alvo, por exemplo. 

 A publicidade, ao longo de sua história, foi difundindo, aos poucos, diferentes 

culturas de consumo. Contemporaneamente, o conteúdo da mensagem publicitária é cada vez 

mais multifacetado e voltado a nichos e segmentos específicos de públicos. Estes conteúdos 

são construídos com mensagens quase sempre mais conotativas do que denotativas, 

amparados no repertório cultural dos grupos de consumidores aos quais se dirigem. Através 

das diferentes linguagens utilizadas nas mensagens publicitárias pode-se argumentar, 

convencer e persuadir os mais variados tipos de consumidores. Os apelos criativos, cada qual 

ao seu modo e com sua ênfase temática, procuram prender a atenção do receptor para a 

mensagem e fazer com que esta permaneça em sua memória, podendo conduzi-lo a preferir e 

consumir determinada marca, produto ou serviço anunciado. O discurso publicitário, em 

síntese, busca criar uma relação – não apenas de consumo, mas até mesmo sentimental, de 

afetos – com o seu público alvo. 
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Charaudeau (2006) fala sobre a relação promovida pelo discurso, ou assim desejada 

por ele, ressaltando o mundo de significações produzido no processo de comunicação, 

indicando que 

 

todo discurso, antes de representar o mundo, representa uma relação, ou mais 
exatamente, representa o mundo ao representar uma relação. E isso também é 
verdade para o discurso de informação. O sujeito informador, capturado nas malhas 
do processo de transação, só pode construir sua informação em função dos dados 
específicos da situação de troca (CHARAUDEAU, 2006, p.42). 

 

O discurso publicitário cria vida por meio da personificação que lhe é atribuída 

conforme as características psicossociais e culturais do seu público alvo. A fim de estabelecer 

vínculos emotivos com o seu público, ressalta as necessidades deste a serem sanadas pelo 

desejo realizado por um dado produto. Confere-se, desta maneira, também um valor simbólico 

a todo produto anunciado. 

Sant’Anna (2009), explica a utilização do apelo emotivo pela publicidade, 

argumentando que o mais importante para o consumidor é a satisfação que este terá ao 

adquirir o produto, do que o próprio produto. 

 

Para se adotar o ponto de vista do público, muitas vezes é melhor a adoção de 
argumentos afetivos indiretos, por serem, no caso, mais poderosos que os 
argumentos diretos (SANT’ANNA, 2009, p. 91).  

   

O autor justifica a utilização do apelo emotivo dizendo que provocando emoção nos 

indivíduos, a publicidade impulsiona seus desejos latentes com tanta força que eles se sentem 

impedidos de trabalhar para poder satisfazê-los. 

Já Carrascoza (1999) comenta a função conativa na publicidade, associada ás figuras 

de linguagem. Para o autor, a função emotiva pode misturar-se á outras funções em uma 

mesma mensagem. Na função emotiva “o emissor fala de si mesmo, dá vazão aos seus 

sentimentos, usa pronome em primeira pessoa” (CARRASACOZA, 1999, p. 38). 
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3 IDENTIDADE CULTURAL 

 

Com o intuito de identificar os aspectos da cultura gaúcha utilizados no discurso 

publicitário da cervejaria Polar, será preciso primeiramente compreender-se o conceito de 

identidade, levando-se em conta como esta é efetivada na sociedade através da cultura. 

Segundo Hall (2006), a identidade de um sujeito é constituída pela sua experiência na 

sociedade, formada pela fonte de significados do próprio sujeito social. Cada ator social pode 

apoderar-se de múltiplas identidades durante a vida, conforme vão moldando-se seus 

interesses. 

A noção do conceito de identidade, segundo Tomaz Tadeu da Silva (2000), é definida 

como sendo “simplesmente aquilo que se é”. Contudo, o autor alega que a identidade não é 

independente da diferença, ou seja, daquilo que o outro é. Pelo contrário, é dependente dela. 

Nestes termos, a maneira mais simples de alguém determinar sua identidade é justamente 

definindo aquilo que não é, observando aquilo que justamente não faz parte das características 

da sua existência subjetiva, social ou cultural. 

Silva (2000, p.78) explica ainda que a identidade e a diferença, além de não se separarem, 

“[...] não podem ser compreendidas [...] fora dos sistemas de significação nos quais adquirem 

sentidos. Não são seres da natureza, mas da cultura e dos sistemas simbólicos que a compõem”. 

Por esta razão, identidade e diferença trazem características de indeterminação e instabilidade 

com relação à linguagem da qual dependem, pois ambas estão diretamente relacionadas com o 

social, o que implica uma definição ancorada em relações de poder. 

Para Castells (1999), entende-se por identidade a fonte de significado e experiência de 

um povo. A noção de significação e construção da identidade a partir da experiência de vida 

de cada sujeito é adotada por Hall (2006), quando este afirma que a identidade é formada 

desde o nascimento dos indivíduos, alternando-se no decorrer do tempo de vida, por meio de 

processos e experiências. O autor explica também que as identidades do sujeito são 

contraditórias e levam o seu eu a diferentes direções de identificação cultural. Para ele “a 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2006, 

p.13), visto que para um mesmo indivíduo há várias possibilidades de identificação. A 

identificação não é fixa na consciência da pessoa no seu nascimento, mas é formada 

inconscientemente ao longo das experiências vividas. 

A mesma defesa do conceito de identidade é exposta por Baumam (2001), quando esse 

afirma que a solidez e fixação das identidades é muito vulnerável: 
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As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas de relance, de fora. A 
eventual solidez que podem ter quando contempladas de dentro da própria 
experiência biográfica parece frágil, vulnerável e constantemente dilacerada por 
forças que expõem sua fluidez e por contracorrentes que ameaçam fazê-la em 
pedaços e desmanchar qualquer forma que possa ser adquirido (BAUMAN, 2001, p. 
98). 

 

Segundo Kellner (2001), as teorias contemporâneas sociais consideram a identidade 

desconexa e fragmentada. As noções de identidade e de sujeito tornaram-se instáveis e são 

consideradas por pensadores pós-modernos como frágeis. Além disso, muitas das teorias pós-

modernas privilegiam a cultura da mídia como o lugar da implosão da identidade e da 

fragmentação do sujeito. Essa noção de fragmentação do sujeito forçada pela cultura das 

mídias pode ser apontada pela multiplicidade de culturas expostas ao sujeito pós-moderno por 

estas mídias, que por suas vezes, cercam os indivíduos seja pelos meios de comunicação, ou 

até mesmo por pessoas do grupo social de convivência destes. 

Conforme Hall (2006), já foram empregadas pelo pensamento científico, ao longo da 

história, três diferentes concepções de identidade: a do sujeito do Iluminismo, a do sujeito 

sociológico e a do sujeito pós-moderno, a mais contemporânea delas. O sujeito do Iluminismo 

era concebido como um indivíduo totalmente centrado, cujo “centro” consistia em um núcleo 

de consciência, de razão e de ação que nascia junto com o sujeito e permanecia com ele ao 

longo de sua vida, de maneira continua. Esse centro era, portanto, a identidade da pessoa.  

Quanto à concepção de sujeito sociológico, Hall (2006) considera que esse núcleo não 

era tido como autônomo e muito menos autosuficiente. Ele era compreendido como 

fomentado de relações com o exterior, com outras pessoas, com os demais mediadores 

sociais. Segue-se então a uma visão individualista, pois as mediações desse sujeito 

caracterizam seus valores, seus sentidos – mediações como a cultura – contribuindo para a sua 

identidade. O sujeito sociológico ainda tem o seu núcleo, considerado agora como seu “eu 

real”. Porém, este se encontraria em constante transformação por meio de trocas com o 

exterior e as identidades existentes provenientes.  

A concepção de sujeito pós-moderno considera a identidade como não fixa. Ou seja, 

esta é variável de acordo com as formas pelas quais os indivíduos são representados pelos 

sistemas culturais que os rodeiam. Para este sujeito pós-moderno, as identidades aparecem de 

acordo com a ocasião e o momento, sendo a identidade contraditória, sem um eu coerente. De 

acordo com Hall (2006), a identidade do sujeito pós-moderno comporta-se como uma 

“celebração móvel”, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2006). 
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Vale ressaltar que no desenvolvimento deste trabalho será utilizado o conceito do sujeito pós-

moderno, por ser a concepção de sujeito contemporânea. Este sujeito pós-moderno adota um 

comportamento de mudanças contínuas, influenciáveis pela cultura que o cerca. 

Hall (2006) considera também que o fortalecimento da identidade local pode ser 

observado na reação dos membros de grupos étnicos dominantes, reação esta de preservar 

suas culturas quando se sentem ameaçados por outra. Este conceito pode explicar, por 

exemplo, a valorização da tradição pelo povo gaúcho, que cultua fortemente seu passado. 

Sobre valorização das sociedades tradicionais do passado, Hall (2006, p. 14-15) complementa 

que estas compreendem o passado como uma referência mais importante que as do presente. 

Devido a esta evidenciação do passado, tais sociedades valorizam as simbologias em virtude 

de eles perpetuarem a experiência das gerações antecessoras.  

Esse processo de transição a que a humanidade está sujeita, conhecido como crise de 

identidade, confirma o pensamento de Bauman (2005), que explica a realidade contemporânea 

por meio da metáfora da liquidez – a modernidade líquida -, que resulta na mudança da 

representatividade das instituições e na fluidez das identidades, antes sólidas e bem ajustadas 

aos sujeitos. De acordo com o autor, a diversidade cultural permite que os sujeitos se 

esbarrem com múltiplas identidades, as quais são desejadas, impostas ou negociadas, 

construídas e desconstruídas durante a vida. Segundo ele, 

 

a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser investigado, e não descoberto; 
como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que ainda se precisa 
construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e 
protegê-la lutando ainda mais – mesmo que, para que essa luta seja vitoriosa, a 
verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da identidade deva ser, 
e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta (2005, p. 21-22). 

 

Portanto, o conceito de cultura como processo influenciador admite a possibilidade de 

uma constante mutação nas formações culturais. Essa concepção descreve o contexto em que 

é produzido o entendimento de cultura neste trabalho, apresentado no próximo capítulo. 
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4 CULTURA REGIONAL GAÚCHA 

 

O campo científico dos Estudos Culturais considera que as manifestações de culturas 

regionais e identidades de culturas regionais tenderam a ser fragilizadas, especialmente pelo 

processo de globalização. Segundo Giddens (2002), globalização é a intensificação das 

relações sociais, em escala mundial, ligando localidades territorialmente distantes de tal 

maneira que acontecimentos antes apenas de domínio local são remodelados por eventos que 

ocorrem a grandes distâncias. 

Conforme Hall (2006), independente de classe, gênero ou raça uma cultura nacional 

busca unificar uma identidade cultural. Para ele, uma identidade cultural é capaz de 

representar todos como pertencendo a uma família nacional. Hall (2006) enfatiza que “as 

culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre a nação, sentidos com os quais podemos nos 

identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas 

sobre a ação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são 

construídas”. A cultura gaúcha, neste sentido, é considerada rica em elementos históricos de 

identificação do seu povo.  

Segundo Jacks (2003), a representação que se tem do gaúcho hoje deixou de 

corresponder à realidade concreta de centros urbanizados, ainda que alguns ainda hoje 

permaneçam nas regiões de maior densidade demográfica. A cultura gaúcha é, assim, uma 

construção que visa garantir o sentido de pertencimento ao abrigo desta, independente da 

classe social a qual se pertença. Para Jacks (2003), a cultura de uma região não expressa 

apenas o nível da cultura “popular”, pois a cultura dominante também possui características 

de inserção na região, que é o caso da cultura mítica do gaúcho. 

A identidade gaúcha é formada por elementos que sintetizam o povo gaúcho, sua terra 

e sua história. Conceitua-se o povo gaúcho sob a denominação mítica do gaúcho. Essa figura 

mitológica foi criada a fim de que representasse a região sul do Brasil e seu habitante. 

Baquero (1994) explica a associação criada à imagem do gaúcho com duas figuras. Ora ela é 

ligada ao colono, que cuida dos afazeres da terra, ora representada pelo pastoreio, que cuida 

do gado. As duas formas de identificação mostram a figura mitológica de representação 

social, ainda que possua certa contextualização e correspondência histórica. Baquero afirma 

ainda que: 
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a maneira como uma região se conhece e se vê reconhecer implica numa procura por 
denominadores comuns e envolve também a formação de Figuras, construções 
esquemáticas que servem como modelo e que se expressam em “personagens” que 
pretendem representar a região e seus habitantes, evocando uma relação homem-
território (BAQUERO, 1994, p. 39). 

 

Ao falar das identidades nacionais, Hall (2006) diz que “essas identidades não estão 

literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como 

se fossem parte de nossa natureza essencial”. Também quando o autor ressalta que as culturas 

se unificaram por meio de um longo processo de conquista violenta – pela sobrevivência de 

um grupo, assim como fazem os animais - , podemos entender, por exemplo, a identificação 

do gaúcho, povo que se une em “peleia” em prol dos seus interesses, em batalhas históricas, 

tais como as que formataram a Revolução Farroupilha de 19355. 

 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E AS REPRESENTAÇÕES DA GAUCHIDADE 

 

Segundo Lamberty (1989) o nome “gaúcho” nasceu com grupos de gaudérios errantes, 

mestiços, charruas, minuanos, guaranis, jarulos e junto às chinas dos ranchos. Estes 

indivíduos eram definidos também como “garuchos” e tropeiros, isso devido ao fato de 

estarem sempre andando pela fronteira, em situações de perigo, vivendo em ranchos, tomando 

chimarrão, andando à cavalo e vivendo do campo, sempre longe de suas famílias.  

 

Quando o sul rio-grandense recebeu, oficialmente, a denominação gentílica de 
gaúcho, procurou vender a imagem do ideal definido e de um  povo forte. 
Eliminando os conceitos clandestinos de sua origem, teve sua maior depuração na 
doutrina militar das estâncias e na afirmação de um povo ordeiro (LAMBERTY, 
1989, p.17). 

 

O discurso da Polar adota uma postura regionalista que remete às tradições. Tradição é 

um conceito que pode ser compreendido como “o ato de transmitir os fatos culturais de um 

povo, através de suas gerações” (LAMBERTY, 1989, p. 20). O autor afirma ainda que estão 

compreendidas na tradição as memórias culturais de um povo, expressas desde suas lendas, 

valores e acontecimentos históricos.  

Lamberty (1989) cita a criação do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), datado 

de 1898, que tinha o objetivo de defender a tradição gaúcha. Era o chamado Grêmio Gaúcho 

de Porto Alegre, cujo fundador e mentor foi João Cezimbra Jaques. Segundo Golin (1983), 

                                                           
5 Conforme MTG (2010), foi a mais longa guerra civil da história brasileira, durando de 1835 até 1845, foram 
dez anos de batalhas entre Imperialistas e Republicanos, os primeiros defendiam a manutenção do império e os 
segundos lutavam pela proclamação da república brasileira. 
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João Cezimbra Jaques, vendo a sociedade propor-se a reviver os bons e antigos costumes e 

cultuar as datas cívicas do Rio Grande do Sul, lança o tradicionalismo através do Grêmio 

Gaúcho de Porto Alegre, em 22 de abril de 1898. Cezimbra já sabia da existência de uma 

Sociedade Crioula, no Uruguai, que também tinha finalidade de promover a tradição.  

De acordo com Golin (1983, p.30) “os estatutos do grêmio gaúcho eram claríssimos 

em seus objetivos: especialmente cultivar as tradições gaúchas, inspiradas na personalidade 

inconfundível do ilustre General Bento Gonçalves da Silva”. Após a criação do grêmio 

Gaúcho de Porto Alegre, Cezimbra Jaques continuou sua busca pela valorização do 

gauchismo. Lamberty (1989), lembra que nos anos 40 os tradicionalistas eram um grupo com 

ideais e objetivos bem definidos, mas que não tinha um local para desenvolver seus projetos. 

Então, em 1947, foi fundado por um grupo de estudantes o primeiro Departamento de 

Tradições Gaúchas – DTG, do Grêmio Estudantil Júlio de Castilhos, de Porto Alegre/RS. 

Jacks (2003) afirma que o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) surgiu de forma 

espontânea a partir da necessidade de jovens secundaristas vindos do interior do Estado para a 

capital sentirem-se mais próximos de suas raízes. Conforme o próprio MTG (2010), em 1967 

a instituição foi inscrita no Cartório de Títulos e Documentos, como pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos. Os objetivos do MTG encontram-se descritos num documento 

chamado “Carta de Princípios do Movimento Tradicionalista Gaúcho”, que tem por função 

coordenar as ações dos centros, piquetes de laçadores e demais entidades do gênero.  

O primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG) foi criado em 1948 e tinha por 

objetivo, segundo Lamberty (1989), ser um ponto de encontro de gaúchos praticantes do 

tradicionalismo, o qual  

 
procura entregar ao indivíduo uma agremiação com as mesmas características do 
“grupo local” que perdeu ou teme perder: o pago. Mais que seu pago, o pago das 
gerações que o precederam (GOLIN, 1983, p.56). 

 

Outro movimento gaúcho, este criado posteriormente ao Tradicionalismo, é o 

Nativismo, datado de aproximadamente 1970. Jacks (2003) o classifica como 

predominantemente musical e comenta que alguns tradicionalistas não o consideram como 

movimento, mas sim como continuação ou versão do tradicionalismo. O Nativismo criou 

espaço para manifestações culturais de poetas, compositores e músicos na mídia, com 

temáticas relacionadas especialmente aos nativos do Estado e ao seu dia a dia, especialmente 

na vida do campo. O auge do movimento deu-se em meados dos anos 80. 
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A história do Rio Grande do Sul apresenta alguns aspectos que podem justificar a 

masculinização das representações do gaúcho. Segundo Lamberty (1989), quando o Estado 

ainda era denominado Continente de São Pedro passou por um período de cerca de cem anos 

sem habitações e formação de povoados. Foi em 1626 que os jesuítas passaram a explorar as 

terras gaúchas para lida campeira e este trabalho era realizado homens, enquanto as mulheres 

ficavam em casa, preparando alimentos e cuidando os filhos. A vida rude nas estâncias e nas 

revoluções era determinada por homens, onde só estes se faziam presentes. O machismo é, 

desde então, enaltecido pela tradição, que compreende a “fêmea”, mulher, como naturalmente 

delicada e portanto voltada ao ambiente familiar. 

 

4.2 SÍMBOLOS E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA CULTURA REGIONAL 

 

De acordo com o MTG (2010), a tradição gaúcha possui elementos simbólicos 

determinados por lei, tais como a erva-mate, Ilex Paraguaiensis, o quero-quero, ave 

Belonopterus Cayennensis, e o cavalo crioulo. O chimarrão e o churrasco são instituídos 

como bebida símbolo prato típico do Estado. O chimarrão é preparado com a erva-mate e 

água quente depositados em cuias de porongo. Lamberty (1989) conta que o mate começou a 

ser bebido nas estâncias por ajudar na digestão da carne bovina. 

O hábito de tomar chimarrão acompanha alguns costumes e significados, como por 

exemplo, o cuidado com a temperatura da água, que não deve ser fervida; deve-se prezar por 

não deslocar a bomba; recomenda-se tomar chimarrão sentado, entre outros. O chimarrão é, 

em síntese, “um testemunho implacável de todos os acontecimentos históricos de nosso 

torrão” (LAMBERTY. 1989, p.63). 

Já a bandeira gaúcha, outro símbolo oficial, foi criada durante a campanha republicana 

no Brasil. Porém, conforme o MTG (2010), ela tem sua origem na época da Revolução 

Farroupilha, quando os farrapos utilizavam como bandeira “um pavilhão onde figuravam as 

cores verde e amarelo, separados pela cor vermelha maragata”. A bandeira tem as cores verde, 

vermelho e amarela, em faixas diagonais, e no cento, o brasão do estado. Algumas fontes 

alegam que as cores simbolizam o auriverde do Brasil separado pelo vermelho da guerra. 

A pilcha gaúcha, por sua vez, é considerada indumentária oficial como traje de honra e 

de uso preferencial no Rio Grande do Sul, para ambos os sexos, segundo a Lei Nº. 8.813, de 

10 de janeiro de 1989. Conforme MTG (2010), a pilcha masculina é composta do conjunto de 

chiripá, camisa, colete ou jaleco, jaqueta, ceroulas, chapéu, guaiaca, bota, faixa, esporas e 

lenço. Já o traje feminino, confeccionado com tecidos estampados e/ou lisos, é composto por 
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saia e blusa ou saia e casaquinho ou vestido, saia de armação, bombachinha, meias e sapatos. 

A maquiagem da prenda é discreta, enquanto os cabelos devem estar semipresos ou em 

tranças, enfeitados com flores naturais ou artificiais, sem brilhos. Uma das características 

regionais que identifica facilmente o gaúcho é o sotaque, caracterizado por alterações de ritmo 

e entonação no momento da fala da população nativa. 

 Portanto, utilizam-se estes aspectos da cultura regional, para analisar-se a abordagem 

utilizada pela marca de cerveja Polar, no estado do Rio Grande do Sul. A empresa parece ter-

se utilizado destas características como estratégia para identificação cultural do público-alvo. 

No próximo capítulo, serão abordados aspectos históricos e atuais de posicionamento da 

marca de cerveja Polar.  

 

4.3 GAÚCHO POR UM LADO OU POR OUTRO: DUALIDADES E OPOSIÇÕES DE 
UMA MESMA CULTURA  
 

O Rio Grande do Sul tem outra característica acentuada, a polaridade. Observa-se 

muito esta característica na rivalidade marcante entre os dois maiores times de futebol do 

estado, o Sport Club Internacional de Porto Alegre, e o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. A 

rivalidade instituída entre gaúchos e cariocas, ou então entre gaúchos e paulistas também 

assinala esta característica. A história apresenta este aspecto, sob as emulações entre 

“chimangos” e “maragatos”. 

 
4.3.1 Chimangos versus maragatos  

 

Esta polaridade gaúcha começou nos tempos do Império. Ela surgiu na Revolução 

Farroupilha, desdobrou-se nos violentos conflitos de 1893 e atingiu seu apogeu na Revolução 

de 1923, travada entre “Maragatos” e “Chimangos”. 

A divisão entre “Chimangos” e “Maragatos” tem um fundo partidário. Os 

“Maragatos”, caracterizados pelo uso do lenço vermelho, pertenciam ao famoso Partido 

Liberal e defendiam o federalismo. Os “Chimangos”, identificados pelo uso do lenço branco,  

defendiam o predomínio do poder central e se agrupavam no Partido Republicano. Estes 

também eram chamados de “pica-paus”. 

O líder dos “Chimangos” foi Borges de Medeiros, herdeiro político de Júlio de 

Castilhos. O comandante “Maragato” era Joaquim Francisco de Assis Brasil. Conforme 

Bueno (2010), “Maragatos” e “Chimangos” foram a campo enfrentar-se pela primeira vez em 
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11 de fevereiro de 1893, no combate do Salsinho, nos arredores de Bagé. Mas o ódio era 

mútuo e ancestral, fruto do confronto entre duas tendências políticas que há tempos dividia o 

Rio Grande do Sul. 

O Progresso (2010), relata que a guerra entre os dois grupos terminou após o Pacto de 

Pedras Altas, assinado pelos dois partidos, que se uniram para apoiar a candidatura de Getúlio 

Vargas, que foi eleito presidente do Rio Grande do Sul em 1928. Em 1930, Getúlio Vargas se 

tornou Presidente do Brasil, após a Revolução de 1930. 

 

4.3.2 Música tradicionalista ou nativista versus Tchê Music 

 

A música gaúcha possui um estilo musical chamado Tchê Music. Este é uma variação 

da música tradicional, pois incorpora outros elementos à música gaúcha, que não os 

tradicionais. Em alguns casos, há instrumentos diferentes dos utilizados por bandas 

tradicionais. 

Conforme o jornal Zero Hora (2006), o MTG buscava “fechar a porteira às bombachas 

justas, saias curtas e inovações no ritmo gaudério”. A preocupação do MTG era o crescimento 

do estilo musical, que segundo o movimento disvirtua os ritmos e indumentárias tradicionais. 

Já conforme os grupos da Tchê Music, a incorporação dos novos ritmos serviu para 

popularizar as tradições. 

Na época, a intenção do MTG era proibir que grupos do Tchê Music tocarem em 

CTG’s, com o objetivo de evitar que ritmos e costumes de fora do estado fossem incorporados 

a tradição gaúcha. Esta medida foi adotada ainda em 2006, em todos estados brasileiros que 

possuem CTG’s. 

Já em agosto de 2006, o jornal Zero Hora trouxe a informação sobre a decisão da 

Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, que impôs, em congresso, a proibição aos 

patrões de CTG, de contratar grupos de Tchê Music. Para eles esses conjuntos musicais 

tinham grande apelo junto ao público jovem, pois traziam “letras simples e distantes das 

temáticas campeiras. Estes ritmos chegaram a incorporar estilos musicais como axé, lambada 

e funk”. 

Os conjuntos do novo estilo musical alegam que os CTG’s perdem com a decisão, pois 

os shows de grupos “Tchê” antes promovidos pelos CTG’s rendiam grande público, e 

conseqüentemente, bilheteria lotada. A questão relevante neste caso era não deixar que a 

tradição perdesse raizes. 
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4.3.3 Gremistas versus colorados 

 

No Rio Grande do Sul, há muitas disputas envolvendo os dois maiores times de 

futebol, o Grêmio de Foot-Ball Porto-Alegrense e o Sport Club Internacional. A rivalidade 

entre Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense e Sport Club Internacional é tão intensa que 

ultrapassa as fronteiras da região. O confronto entre os torcedores trava-se não apenas dentro 

de campo, pois o duelo é ligado a disputas históricas em partidas de futebol, e também entre 

os torcedores, que fazem competições sobre conhecimentos sobre seus clubes, torcidas, 

estádios e a história dos mesmos. Estes times formam a popular dupla Gre-nal. 

Fundado no dia 15 de setembro de 1903, seis anos antes do rival, segundo o site do 

Grêmio (2010), o Grêmio de Foot-Ball Porto-Alegrense nasceu por obra de trinta e dois 

jovens, em maioria filhos de imigrantes alemães e açorianos. Tricolor desde sua fundação, as 

cores do clube, inicialmente, eram o azul, o branco, e marrom, cor que em 1904, foi 

substituída pelo preto. 

Conforme o site Internacional (2010), o Sport Club Internacional foi fundado por 

iniciativa de três irmãos imigrantes paulistas, da família Poppe, que encontraram dificuldades 

de se associar aos clubes já existentes em Porto Alegre, devido ao argumento de serem 

pessoas estranhas à sociedade da capital, em 04 de abril de 1909. Desde sua criação, a cor 

vermelha foi adotada pelo clube.  

O Internacional foi o primeiro clube da dupla Gre-Nal a admitir atletas negros. Essa 

aceitação consolidou a imagem do internacional como “clube do povo” 6. Existem diferentes 

representações que vinculam o Internacional a uma torcida popular e negra, enquanto a 

torcida do Grêmio é representada como racista. Os mascotes de cada um dos times serve para 

fazer esta analogia, pois enquanto o saci-pererê representa o time colorado, o Mosqueteiro 

representa o Grêmio. 

 

O Grêmio tem sido visto como um clube de elite branca e o Internacional como 
sendo um clube dos populares e dos negros – ambas as imagens são caricatas, mas 
de qualquer modo recorrentes. (...) Creio se tratar de uma diferença forjada pelos 
torcedores, num determinado período histórico, de acordo com as suas próprias 
percepções da configuração social e cultural (DAMO, 2002, p. 86-7).   

 

                                                           
6 “Embora a vinculação do Inter com ‘o povo’ seja anterior à década de 40, o fim da segregação dos negros, por 
ter ocorrido com alguns anos de antecedência em relação ao Grêmio, consolidou, definitivamente, a imagem do 
clube do povo” (DAMO, 2002, p. 105).   
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O Gre-Nal é um jogo representativo na relação entre gremistas e colorados, pois nem 

todos os jogos têm a mesma capacidade de produzir significados ou de envolver 

emocionalmente seus torcedores como o Clássico7. Os clássicos garantem um grande 

envolvimento de suas torcidas. É comum escutar dos mediadores especializados a afirmação 

de que o Gre-Nal é um campeonato a parte. 

Além das diferenças histórias, esses clubes e suas torcidas possuem algumas 

representações bastante semelhantes. Ambos compartilham a representação de “futebol 

gaúcho” durante os confrontos contra os clubes de outros estados brasileiros, além de serem 

entendidos como os grandes clubes do futebol gaúcho nos confrontos contra as equipes do 

interior do Rio Grande do Sul. 

 

                                                           
7 Nome dado para este tipo confronto. Embate direto entre clubes tradicionais ou rivais. 
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5 POLAR: A CERVEJA DAQUI 

 

Conforme o sítio eletrônico da AmBev (2010), datam de 3500 a.C. os primeiros 

indícios de consumo de cerveja pela humanidade, quando estima-se que um líquido alcoólico 

resultante da fermentação de cereais misturados em água foi pela primeira vez consumido na 

Mesopotâmia, Oriente Médio. Já no Brasil, segundo Coutinho (2010), a cerveja chegou em 

1808, trazida pela família real portuguesa. Entretanto, durante a primeira metade do século 

XIX ela era limitada a uma pequena parcela da população. Os demais consumiam a cachaça. 

No Rio Grande do Sul, a marca pioneira no ramo cervejeiro chamava-se Ritter. Segundo 

Coutinho (2010), esta foi criada em 1846, por Georg Hhheimrich Ritter, que instalou uma 

pequena linha de produção de cerveja na região de Nova Petrópolis.  

Conforme ainda o sítio da AmBev (2010), a cerveja Polar nasceu em 1929, na cidade 

de colonização alemã, Estrela, no Rio Grande do Sul. Segundo SANTOS (2010), passou a 

denominar-se como Polar S/A, em 1945, antes sob razão social de Cervejaria Estrela S/A. 

Ainda em 1945, a empresa foi incorporada por um grupo de santa-cruzenses, tendo como 

incentivador Jean Hanquet. Santos (2010) afirma que em 1957 a fábrica produzia a cerveja 

Polar Chopp em garrafa ou barril, guaraná frisante, água Estrela, soda laranja, gasosa Cristal e 

água tônica. Em 1962, a marca exibia o slogan  “Polar criou, a nação inteira consagrou” ou 

“A cerveja mais cerveja do Brasil” (SANTOS, 2010). No mesmo ano a cervejaria recolheu 

setenta milhões de cruzeiros em impostos. Com tal sucesso, em dez anos de existência já 

empregava cerca de 800 cervejeiros. 

Quando a Polar S/A é adquirida pelo Grupo Antarctica Paulista passa a receber 

grandes  incentivos do município de Estrela, como doação de áreas de terras em 1973 e 1987. 

(SANTOS, 2010). Nesta época a empresa Antártica assume as ações da Cervejaria Polar, com 

sede em Porto Alegre, e a fábrica em Estrela. A empresa, em 1995, triplica o lucro da 

cervejaria para quarenta e seis milhões oitocentos e cinqüenta e três mil reais8 (SANTOS, 

2010). Neste mesmo ano, os cervejeiros da empresa puderam participar dos lucros da 

empresa, o que demonstra o sucesso nos negócios da cervejaria. 

Quatro anos mais tarde, em 2 de julho de 1999, é noticiada a fusão das empresas 

Antártica e Brahma, fato que veio a concretizar-se em 19 de abril de 2000, com a aprovação 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE . A cerveja Polar passou então a 

                                                           
8 Dados divulgados pela Nardon – Nasi e Cia Ltda, empresa de auditoria da Antactica/Polar, publicado em 
caderno especial da Folha de São Paulo de 1995. Fonte: < http://www.nossadica.com.br/opiniao/aepana.html>. 
Acesso em 10/06/2010. 
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ser produzida pela Companhia de Bebidas das Américas (AmBev). Conforme relatório de 

2008 da AmBev (2010), esta é a 4ª maior cervejaria do mundo, atuando em 14 países, com 2 

milhões de pontos de venda na América Latina. 

Com a fusão das empresas, a cervejaria situada na cidade de Estrela passou a sofrer 

alguns impactos negativos. Conforme Santos (2010), no ano de 2001 iniciou seu processo de 

fechamento. Em 2002 foi feita uma demissão em massa dos cervejeiros da fábrica, e em 2004 

aconteceram denúncias de amônia nas bebidas produzidas em Estrela, o que levou a 

desativação da fábrica, em 20 de abril de 2006. 

De acordo com Brejas (2010), a Polar é a maior e mais antiga marca regional da 

AmBev e tem como principal diferenciação o fato de ser vendida apenas no estado do Rio 

Grande do Sul. O slogan da marca atualmente é “A melhor é daqui”, reverenciando o orgulho 

em ser exclusivamente gaúcha. Conforme o Portal de Propaganda (2010), a marca atendida 

pela agência AlmapBBDO, fez a sua primeira campanha de retorno à mídia em 2004. A 

campanha usava pela primeira vez o slogan “Polar Export: A melhor é daqui” e apresentava 

nas peças alguns objetos típicos, como uma cuia de chimarrão.  

A cerveja Polar é composta, segundo AmBev (2010), de extrato primitivo comum, tem 

cor clara, baixa fermentação e possui aroma, sabor e amargor suaves. É vendida em garrafa de 

600ml, long neck de 355ml, lata de 350ml, lata de 473ml e  garrafa de 1 litro. 
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6 METODOLOGIA: CRIANDO CATEGORIAS ANALÍTICAS  

 

Com o intuito de se analisar o discurso de Polar foi realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativa. Para Moreira (2002), a pesquisa qualitativa foca a interpretação dos dados. Ao 

contrário da pesquisa de natureza quantitativa, a qualitativa preocupa-se com o processo da 

pesquisa, visando o entendimento, e não apenas o objetivo predeterminado. A ênfase da 

pesquisa qualitativa é pela subjetividade e não pela objetividade dos dados. 

 

A pesquisa qualitativa abdica quase totalmente das abordagens matemáticas no 
tratamento dos dados, trabalhando preferencialmente com as palavras oral e escrita, 
com sons, imagens, símbolos, etc. (MOREIRA. 2002, p.44). 

 

Michel (2009, p.36) afirma que na “pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, 

compreende e interpreta”. Portanto, o método serviu para maior compreensão e detalhamento 

do objeto e do corpus de análise. A técnica escolhida para ser utilizada na pesquisa, por 

melhor adequar-se aos objetivos propostos foi a Análise de Discurso, a qual possibilita refletir 

não apenas sobre o que é lido no discurso, mas também o que está implícito na sua 

mensagem. Trata-se de uma análise aprofundada, através da desconstrução daqueles signos 

observados de imediato: 

 

Para a análise de discurso, a enunciação implica uma referência de um estado de 
coisa da qual se está falando e transporta o receptor além dos limites linguísticos dos 
elementos da fala, de forma que seu decodificador deve considerar não apenas 
aquilo que é enunciado, mas também o contexto da enunciação, que revela os 
implícitos (MARTINS, 2002, p.59) 
 

 
  Assim, foram analisados os aspectos da cultura regional que caracterizam a 

representação do gaúcho instituído pelo discurso de Polar. Para tanto, foram empreendidas 

seis categorias de análise, com base em Fraga (2009). Estas categorias pretenderam evidenciar 

as estratégias discursivas, existentes sob a forma de textos verbais e não verbais. 

A primeira categoria analítica deu conta da observação dos ícones da tradição gaúcha 

presentes nos anúncios, sob forma de objetos e cenários comuns à cultura gaúcha. A segunda 

categoria compreende as iconografias observadas nas peças, seja nos figurinos e até nas 

representações faciais dos garotos-propaganda. A terceira categoria de análise contempla a 

análise das cores dos textos verbais e não verbais, para se verificar as associações pretendidas. 

A quarta categoria refere-se à análise do conceito criativo dos textos verbais, através do 
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campo semântico e das relações verbais em chamadas e/ou textos de apoio (redação 

publicitária). 

A quinta categoria refere-se aos aspectos de masculinidade presentes nos anúncios da 

marca Polar, categoria cuja aplicação objetivou identificar nos discursos do corpus 

características da masculinização típica da identidade regional gaúcha, que há tempos vem 

sendo trabalhada nos discursos do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), nos discursos 

sociais e nos próprios discursos da indústria cultural, como nos da publicidade, por exemplo. 

Assim, é fato considerar-se que os discursos midiáticos também exercem papel de 

legitimadores da masculinização identitária gaúcha, diagnosticada por pesquisadores como 

Silveira (2003). 

A sexta categoria, denominada dualidades, pretendeu identificar nas peças indícios 

mais ou menos explícitos das dualidades e/ou oposições características da cultura regional, 

especialmente daquelas já apresentadas na revisão teórica: chimangos versus maragatos; 

música tradicionalista ou nativista versus tchê music; gremistas versus colorados. 

Referente ao corpus de análise, que foi composto por diferentes peças de Polar (de 

material de ponto de venda – PDV, anúncios e comerciais de televisão), numa amostragem 

por conveniência que optou por peças mais contemporâneas da marca, sendo a mais antiga do 

de setembro de 2007 e a mais atual de junho de 2010. Foram selecionadas como corpus peças 

contemporâneas, pois todas as nove peças apresentam em seus layouts como protagonistas a 

dupla de garotos propaganda de Polar, vividos pelos atores gaúchos Zé do Belo e Diego 

Medina, conforme o sítio eletrônico Leite da Vaca (2010).  
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7 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 
  

Neste capítulo serão apresentadas em subcapítulos as peças analisadas por este 

trabalho. O primeiro subcapítulo traz a descrição e análise da peça publicitária denominada 

por este trabalho de Pilchados, que é um anúncio de jornal veiculado no ano 2007. Este é 

represento pela Figura 1. No segundo subcapítulo são descritos e analisados os três anúncios 

que compõe a Figura 2, denominada por este trabalho de Gremistas versus colorados. Esta 

peça é um anúncio de rodapé de jornal veiculado no ano 2008. 

O terceiro subcapítulo dá conta da análise de discurso e descrição da Figura 3, 

denominada por este trabalho de Fiscais da fronteira. A Figura 3 é uma fotografia de faixa de 

PDV, veiculada no ano 2008. O quarto subcapítulo possui a análise e descrição da peça 

publicitária de ponto-de-venda, veiculada em 2010, Figura 4, nomeada Cuia no tripé. O 

quinto subcapítulo traz a descrição e análise da peça publicitária denominada por este trabalho 

de Latinha, que é um anúncio de ponto-de-venda veiculado no ano 2010. Este representa a 

Figura 5. 

 Os quatro últimos subcapítulos trazem a análise das peças eletrônicas de duração de 

30”, veiculadas no meio televisão, nos anos 2006, 2006, 2007 e 2010 respectivamente. Estas 

foram denominadas por este trabalho de Cariocas, Paulistas, Trova e Copa do Mundo 

consecutivamente. Junto á cada capítulo foram capturadas as cenas principais de cada peça 

audiovisual, representados pelas Figuras 6, 7, 8 e 9 respectivamente. 
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7.1 PILCHADOS 

 

 

Figura 1: Pilchados (anúncio jornal, 2007) 

Fonte: Zero Hora, 20 de setembro de 2007, p.51. 

 

No topo do anúncio de ponto de venda, formato A3, há um título, de duas linhas. A 

primeira frase é “Não é difícil ter outra revolução” e a segunda “Basta alguém levar a Polar 

do Rio Grande”. Estas frases estão escritas em amarelo, com fonte em caixa alta, estilo 

bastão. No canto inferior esquerdo do anúncio há outras duas frases, também em duas linhas: 

“Polar. Tão gaúcha quanto a Semana Farroupilha”. Esta redação apresenta a mesma fonte do 

título do anúncio, porém em tamanho menor e cor preta. 
No canto inferior direito está a logomarca da Polar e, abaixo, duas frases, escritas em 

preto. A que segue logo abaixo a logomarca é o slogan “A melhor é daqui” seguido pela 

frase “Aprecie com moderação”. O cartaz de ponto de venda tem um fundo composto por 

três cores: verde, vermelho e amarelo. A ordem das cores ajustadas paralelamente remete à 

bandeira do Rio Grande do Sul. 

No centro do anúncio há uma ilustração, e dos dois garotos propaganda da marca, de 

frente, abraçados lateralmente, segurando cada um o seu copo de cerveja. O garoto da direita 

segura o copo na mão direita, está sorrindo, com a boca aberta. Veste uma camiseta amarela, 
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que é coberta com um pala com decote em “V”, cor marrom-esverdeado. Está vestindo uma 

calça marrom mais escuro que o pala, com um cinto marrom escuro. Na cabeça, ele tem uma 

boina marrom, no tom do cinto e de um detalhe do decote do pala. O copo que o garoto 

ilustrado à direita segura tem a logomarca da Polar. Este tem como características físicas os 

olhos claros (azuis), pele clara, cabelo ruivo-avermelhado, com corte curto, cavanhaque, sem 

bigode. 

O garoto propaganda da esquerda segura em sua mão esquerda um copo de cerveja 

com logomarca da Polar, levemente inclinado para a direita. Este está vestindo uma camisa 

amarela, com colete preto sobreposto e aberto na frente. No pescoço, ele tem um lenço 

vermelho amarrado. A calça que ele usa é alaranjada, com um cinto marrom. Ele veste um 

chapéu característico da indumentária gaúcha, com barbicacho preso ao pescoço. As 

características físicas deste garoto propaganda são a pele clara, olhos verdes e cabelo ruivo 

alaranjado. 

O enquadramento da ilustração apresenta os personagens em plano americano. Esta 

ilustração é central no anúncio. Ela sugere que tenha sido rasgado o fundo do anúncio, 

deixando visível ao fundo as três cores da bandeira do estado do Rio Grande do Sul. O fundo 

de onde surgem os garotos-propaganda tem ilustração semelhante à textura de um copo com 

cerveja dentro, por remeter a gotas amareladas. 

Os ícones da tradição gaúcha de destaque neste anúncio (Figura 1) são os trajes que 

compõem a vestimenta dos dois garotos-propaganda. No homem ilustrado à esquerda, uma 

boina em conjunto com o pala representa um dos principais trajes gaúchos de homens que 

habitam a região fronteiriça do estado do Rio Grande do Sul, onde faz muito frio no inverno, 

e por este motivo, vestem-se de palas e boinas de lã. Já o personagem da direita usa o traje 

típico gaúcho instituído pelo MTG. Este está vestido com um chapéu, apoiado em um 

barbicacho de couro, usa um lenço vermelho, que historicamente simbolizava o apoio aos 

ideais maragatos.  O colete que sobrepõe a camisa amarela também é uma peça de vestuário 

típica do traje gaúcho. Supõe-se que ambos garotos propaganda vistam cintos, para amparar 

as bombachas, indumentária da tradição gaúcha. 

Quanto às iconografias, os personagens ilustrados encontram-se centralizados no 

anúncio, seguram copos de cerveja, representados por fotografias, o que torna mais 

chamativa e convidativa a imagem dos copos ao olhar do público-alvo. Os homens estão 

abraçados lateralmente como bons amigos e seguram os copos mais ou menos ao alto como 

se estivessem brindando, saudando o público e o convidando a também beber a cerveja 
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Polar. A ilustração sugere também que os homens tenham rasgado o fundo, para se 

aproximar do público. 

Relativo às cores dos textos verbal e não-verbal presentes no anúncio, estas são 

predominantemente as cores da bandeira do estado do Rio Grande do Sul – verde, vermelho 

e amarelo, acentuando a característica da cerveja regionalista. Além disto, a combinação de 

cores que se propõe é alegre e quente (apesar da cor verde), especialmente devido aos tons 

de dourado, o vermelho e aos tons de marrom.  

Considerando-se o conceito criativo da peça, pode-se dizer o título do anúncio, aliado 

à ilustração dos dois amigos, representa o apego do povo gaúcho à sua história e à cerveja 

Polar. O mesmo sugere que se alguém tivesse o intuito de levar a cerveja Polar para outro 

lugar fora do Rio Grande do Sul, os gaúchos fariam uma nova revolução, fazendo assim 

alusão à Revolução Farroupilha9. 

Já em relação à referência às características de masculinidade presentes no discurso, 

o anúncio é protagonizado pelos dois garotos propaganda de Polar. Estes evidenciam a 

masculinização representada pela marca ao tratar da identidade gaúcha em seu discurso, pois 

embora a cerveja constitua-se como um produto consumido tanto por homens quanto por 

mulheres, o público-alvo percebido no discurso é masculino. Assim, ainda que a figura do 

gaúcho pilchado encontre seu equivalente em termos de vestimenta típica na cultura gaúcha 

– a prenda e seu vestido característico – o anunciante, por algum motivo, optou por 

representar apenas a versão masculina do sujeito sul-rio-grandense. 

Quanto aos aspectos físicos da representação da dupla, ambos os garotos-propaganda 

ilustrados tem aspecto de boa forma física, no sentido de não serem nem magros demais nem 

gordos, mas também não serem fortes, malhados, encorpados. Já em se tratando do aspecto 

psicológico de ambos, pode-se perceber a representação de um gaúcho corajoso, bravo, 

                                                           
9 A Guerra dos Farrapos ocorreu no Rio Grande do Sul na época em que o Brasil era governado pelo Regente 
Feijó (Período Regencial).  Esta rebelião, gerada pelo descontentamento político, durou por uma década (de 
1835 a 1845). O estopim para esta rebelião foi as grandes diferenças de ideais entre dois partidos: um que apoiava 
os republicanos (os Liberais Exaltados) e outro que dava apoio aos conservadores (os Legalistas).  Em 1835 os 
rebeldes Liberais, liderados por Bento Gonçalves da Silva, apossaram-se de Porto Alegre, fazendo com que as 
forças  imperiais fossem obrigadas a deixarem a região.  Após terem seu líder Bento Gonçalves capturado e preso, 
durante um confronto ocorrido na ilha de Fanfa ( no rio Jacuí), os Liberais não se deixaram abater e sob nova  
liderança  (de António Neto) obtiveram outras vitórias. Em novembro de 1836, os revolucionários proclamaram a 
República em Piratini e Bento Gonçalves, ainda preso, foi nomeado presidente. Somente em1837, após fugir da prisão, 
é que Bento Gonçalves finalmente assume a presidência da República de Piratini. Mesmo com as forças do 
exército da regência, os farroupilhas liderados por Davi Gonçalves, conquistaram a vila de Laguna, em Santa 
Catarina, proclamando, desta forma, a República Catarinense. Entretanto, no ano de 1842, o governo nomeou 
Luiz Alves de Lima e Silva  para comandar as tropas que deveriam os farroupilhas. Apos três anos de batalha e 
várias derrotas, os "Farrapos" tiveram que aceitar a paz proposta por Duque de Caxias. Com isso, em 1845, a 
rebelião foi finalizada. Fonte: História do Brasil, disponível em 
<http://www.historiadobrasil.net/farrapos/>, acessado em 13 de novembro de 2010. 
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valente, que não teria medo de criar/enfrentar uma “nova revolução” caso tentassem levar a 

Polar, marca comercializada com exclusividade para os consumidores gaúchos, do Rio 

Grande do Sul. 

Por fim, com respeito à categoria relativa às dualidades e oposições da cultura 

gaúcha, conforme as considerações expostas no capítulo de metodologia, estas não foram 

identificadas neste anúncio. 

 

7.2 GREMISTAS VERSUS COLORADOS 

 

 

 

 

Figura 2: Gremistas versus colorados (anúncio jornal, 2008) 

Fonte: FRAGA (2009) 

 

A Figura 2 é composta de três anúncios de jornal e apresenta layouts que diferem na 

redação publicitária. No anúncio, além do texto verbal, há um copo com cerveja com a 

logomarca da Polar. Este copo é grande, sendo segurado por dois homens. A ilustração dos 

homens é feita, caracterizando cada um com um time da dupla Gre-nal, do Rio Grande do 

Sul. 
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As características dos anúncios que remetem à cultura regional gaúcha formam-se 

pelas cores dos elementos não-verbais do anúncio. O verde, assim como o vermelho e o 

amarelo tem, juntamente com o azul maior destaque. O verde, vermelho e amarelo são as 

cores da bandeira do Rio grande do Sul, e por este motivo as cores evidenciam a cultura 

gaúcha no anúncio.  

Referente ás iconografias, nas três peças aparecem os garotos-propaganda segurando 

um copo de cerveja. No copo de cerveja foi colocado, centralizado, o rótulo da marca Polar, 

e este está cheio. O copo de cerveja é representado por fotografia, e foi colocado no anúncio 

de forma que pareça com que o mesmo está mais á frente que os garotos-propaganda. O 

enquadramento da ilustração apresenta os personagens em plano médio. 

Já em relação às cores dos textos verbal e não-verbal, na Figura 2 constata-se o 

predomínio da cor verde. Os três anúncios têm fundo verde, com efeito degradê, ficando 

mais claro no lado direito. O fundo possui além deste degradê, listras verticais e horizontais. 

O texto verbal dos três anúncios possui tipografia que lembra recorte de letras, 

podendo evidenciar uma característica gaúcha que é a rusticidade. A redação publicitária é 

apresentada na cor branca, apresentando contraste com o fundo verde. O texto legal é 

apresentado em destaque. Com letras em preto, e fundo retangular branco com borda preta, 

contrastando também com o fundo verde. 

Referente ao conceito criativo dos textos verbais observa-se a particularidade da 

figura, que apresenta três anúncios. Ambos os textos tratam da rivalidade entre os dois 

maiores times do estado. O primeiro anúncio traz três frases. A primeira e a segunda, 

“Gremistas secam o Inter” e “Colorados secam o Grêmio”, fazem referências sobre os 

torcedores dos dois times, que exaltam tanto a rivalidade, a ponto de torcerem para os times 

contrários perderem os jogos. 

Para finalizar o texto verbal e contextualizar com o produto anunciado, a frase “E 

ambos adoram secar um copo bem gelado e Polar”, o anúncio simboliza a paixão dos 

torcedores, que no momento de comemorar, compartilham de um gosto em comum, que é 

beber a cerveja anunciada. É utilizado o termo “secar”, que faz referência a tomar todo o 

conteúdo do copo de cerveja Polar, que é anunciado como “bem gelado”, para instigar no 

consumidor o desejo de saciar a sede. 

No segundo anúncio, o texto verbal é composto por uma frase: “O grito dos 

colorados e gremistas só é igual quando pedem uma Polar”. Neste texto verbal novamente o 

apelo emotivo utilizado foi mostrar que os torcedores de times rivais só concordam no 

momento de pedir uma cerveja, no caso, a Polar. O termo “grito” utilizado remete as torcidas 
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em momento de jogo de futebol, quando os torcedores costumam vaiar o time oposto e gritar 

para o seu time, apoiando-o. 

No terceiro anúncio, o apelo emotivo é diferenciado dos anteriores. Este traz a frase: 

“Colorados e Gremistas: se o jogo for fora, pelo menos tem que ter Polar em casa”. O texto 

verbal faz referências as partidas de futebol que não são realizadas nos estádios dos dois 

times, no caso o Beira-Rio e o estádio Olímpico. O anúncio faz um convite aos torcedores 

que não vão ao estádio, e neste caso, assistem ao jogo em casa, tomando cerveja Polar. 

As três peças têm um quadro na parte inferior esquerda, com fundo branco, e letras 

pretas, em duas linhas, com as frases “Se for dirigir não beba. Venda e consumo proibidos 

para menores de 18 anos.”  

De acordo à categoria relativa às dualidades e oposições da cultura gaúcha, os ícones 

evidentes no anúncio da Figura 2 são as Figuras dos garotos propaganda, usando os 

uniformes da dupla dos dois principais times do estado, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

e o Sport Club Internacional. O homem que segura o copo à direita está caracterizado como 

colorado. Ele veste a camiseta vermelha do Sport Clube Internacional, usa uma touca 

vermelha e tem na boca um charuto. Estes acessórios na caracterização do colorado 

simbolizam o saci-pererê, mascote do time. O gremista por sua vez, é assim caracterizado, 

por vestir uma camiseta do Grêmio e um chapéu preto, com fita azul e pena azul, 

simbolizando por sua vez, o mascote gremista, um mosqueteiro. 

Outras características evidentes na representação do gremista são a pele branca e 

cabelo castanho-claro, além de ter cavanhaque. Na ilustração do colorado, a pele também é 

branca, ele tem costeleta castanho-clara e a expressão facial é de rivalidade ao olhar para o 

gremista do outro lado do copo. Esta competitividade ilustrada nas expressões de ambos 

garotos-propaganda que seguram o copo cada um com uma mão, evidencia a disputa dos 

torcedores dos dois times. Neste caso, os rivais disputam o copo de cerveja de Polar. A 

competição entre os times é apresentada no referencial teórico, página 30.  

Referente às características de masculinidade presentes na Figura 2, a escolha do 

anunciante, ao utilizar os dois garotos propaganda de Polar, evidencia a masculinização nos 

anúncios. A associação do homem ao futebol é muito comum à cultura nacional. 
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7.3 FISCAIS DA FRONTEIRA 

 

 

Figura 3: Fiscais da fronteira (fotografia de faixa de PDV, 2008) 

Fonte: FRAGA (2009) 

 

No anúncio de ponto de venda de formato retangular, o fundo é verde. Na parte 

esquerda do anúncio há um espaço em branco com a sugestão de preço (R$2,__) e a 

logomarca da Polar ocupa espaço na parte inferior esquerda desse espaço em branco. Na 

parte direita do anúncio, ocupam grande área, os dois garotos propaganda abraçados. Estes 

são representados no anúncio através de uma foto.  

Referente às iconografias presentes no anúncio, observam-se os garotos-propaganda, 

que vestem camisetas pretas com a frase “Fiscal da fronteira”. A presença destes na peça, 

assim como sua caracterização serve de alusão a policiais e homens que preservam a 

segurança na fronteira do estado. Os homens seguram o copo e a garrafa, fazendo referência 

a segurança e produção de um bem do estado, representado pela cerveja Polar. 

Os dois homens aparentam olhar com expressão de discrição, possuem cabelos 

castanho-claro e estão usando óculos escuros. Os óculos pretos, e a camiseta preta dão ar de 

seriedade, relacionando-os a profissionais da área de segurança. 

O garoto-propaganda da esquerda segura um copo cheio de cerveja com rótulo da 

Polar, na mão direita. O outro personagem segura na mão esquerda uma garrafa de cerveja 

também com rótulo da Polar. O enquadramento da fotografia dos personagens é plano 

médio. 

Quanto às cores dos textos verbal e não verbal, destaca-se o verde, que compõe o 

fundo do anúncio. As cores secundárias presentes no anúncio são a preta, seja nas camisetas 
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dos garotos-propaganda ou na sugestão de preço e a amarela. A cor amarela ocupa destaque 

nas camisetas dos garotos-propaganda e ainda na garrafa de cerveja. 

Com relação ao conceito criativo dos textos verbais, observam-se apenas um texto 

com a frase “Visite o Rio Grande, mas deixe nossa Polar” em duas linhas, caixa baixa, fonte 

Times New Romam, cor branca. Este texto verbal localiza-se na faixa de ponto-de-venda na 

parte inferior esquerda. 

O texto verbal pretende fazer alusão a um bem do Estado, a cerveja Polar, e os 

homens de preto servem como guardiões da cerveja, que o texto verbal diz que não deve ser 

levada daqui. Portanto, pessoas de fora do estado podem visitar o Rio Grande do Sul, mas 

não podem levar a cerveja Polar para outro lugar.  

A escolha por personagens masculinos, mostra a característica da masculinidade. A 

expressão corporal dos homens demonstra, pelo abraço, a característica de amizade e união 

para defender um patrimônio estadual. 

Na Figura 3 não foram destacados aspectos relevantes para análise de ícones da 

tradição gaúcha e dualidades, conforme considerações expostas no capítulo de metodologia 

ou traços evidentes no referencial teórico. 

 

7.4 CUIA NO TRIPÉ 

 

 

Figura 4: Cuia no tripé (cartaz PDV, 2010). 

Fonte: a autora. 
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O cartaz de ponto-de-venda possui formato retangular vertical. O fundo é verde. Na 

parte superior esquerda há um espaço circular em branco para colocação de preço.  

O ícone da tradição gaúcha evidente neste anúncio é a cuia de chimarrão, que serve 

na Figura 4, como balde de gelo para conservar as garrafas numa temperatura considerada 

ideal para a ingestão da bebida, ou seja, gelada. A cuia é um utensílio feito de porongo, 

utilizado para colocar o mate e tomar o chimarrão. 

Com respeito às iconografias da Figura 4, observa-se que ocupando a parte central e 

inferior direita da peça está um balde de gelo que simula uma cuia. Dentro desta “cuia” há 

gelo, e duas garrafas de cerveja com rótulo da Polar. A cuia é verde, e possui um tripé 

prateado. Os detalhes da “boca” da cuia também são prateados. Estas iconografias são 

representadas por fotografia.  

A fotografia possui iluminação do lado esquerdo e direito da “cuia”, que traz no 

centro a marca da Polar. A “cuia” está com aspecto de molhada e gelada, pois possui gotas 

de água e gotas de gelo. 

Ao lado do espaço de sugestão de preço, aparece uma ilustração de um dos garotos 

propaganda, simulando que este estivesse sentado na circunferência que dá espaço para 

colocação de preço. Ele veste uma camisa azul de manga comprida dobrada até os cotovelos, 

uma calça marrom, e sapatos marrons. Seu rosto é representado na ilustração como se o 

mesmo estivesse olhando para a direita do anúncio. Ele segura em uma das mãos uma 

garrafa com o rótulo da Polar e em outra mão um copo de cerveja com espuma caindo. A 

aparência física deste personagem é branca, nariz grande, olhos castanhos com cabelo 

castanho, costeletas e cavanhaque. 

A “cuia” está sob uma bancada que remete a madeira. A mesma bancada serve de 

rodapé para a peça. Sob esta bancada está um copo de cerveja, fotografado com líquido 

dentro, e espuma caindo. O mesmo possui rótulo da Polar e gotas de água simulando efeito 

de gelado. Ao lado deste copo há uma ilustração, em tamanho de ¾ do copo, do outro 

garoto-propaganda da Polar. 

O garoto-propaganda ilustrado na parte inferior esquerda ao lado o copo possui como 

características físicas: a pele branca, nariz grande, olhos azuis, cabelo ruivo e costeletas. O 

mesmo veste camiseta vermelha de manga curta, estilo Pólo e usa calça e sapato marrons. 

Este personagem é ilustrado segurando-se com uma mão no copo, e outra mão segurando um 

copo de cerveja cheio, levando o mesmo em direção ao corpo. 
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Referente às cores do texto verbal e não verbal, ressalta-se a utilização em seus 

elementos não-verbais, as cores da bandeira gaúcha. O verde da cuia e do fundo ocupa 

destaque na imagem, seguido do tom amarelo escuro, presente nas fotografias das garrafas e 

do copo de cerveja. A iluminação sugere também, a cor avermelhada, nas bordas das 

garrafas, remetendo ao vermelho. O texto verbal possui cor branca, para contrastar com o 

fundo verde. Uma sombra verde mais escura destaca-o com mais intensidade.  

Ao lado da circunferência para colocação de preço, tem o texto de chamada, de cor 

branca, caixa alta e alinhado á esquerda “Polar. A melhor é daqui.” No lado direito, acima da 

bancada de madeira, há uma pequena caixa de texto com fundo branco, letras pretas em 

caixa alta com duas linhas de texto legal “Se for dirigir não beba.” e “Venda e consumo 

proibidos para menores de 18 anos.” 

Por sua vez, a característica de masculinização evidente na Figura 4 é observada nos 

homens ilustrados, que possuem expressões de simpatia, e também masculinidade. A 

posição do homem ilustrado com camiseta azul remete também a masculinidade, pois 

representa uma forma do gaúcho sentar, mostrando imponência. 

No anúncio não foram identificadas características de dualidades referentes á tradição 

gaúcha, conforme especificado na categoria analítica descrita nos processos metodológicos 

deste trabalho. 

 

7.5 LATINHA 

 

 

Figura 5: Latinha (cartaz PDV, 2010). 

Fonte: a autora. 
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No anúncio de ponto-de-venda intitulado por este trabalho de Latinha, o elemento da 

tradição gaúcha presente com evidência, são as cores da bandeira gaúcha, dispostas na 

mesma direção que a bandeira, servindo de plano de fundo para os demais elementos da 

Figura 5.  

Referente ás iconografias presentes no anúncio, destaca-se a fotografia de uma lata da 

cerveja Polar, na parte central do anúncio, e nela há gotas de água, simulando um efeito de 

gelado. A lata está inclinada para a esquerda. 

Ocupando da metade para baixo do anúncio, estão os dois garotos-propaganda da 

marca como se segurassem a lata fotografada. A felicidade exposta nas expressões dos 

garotos-propaganda torna a marca simpática e convidativa a um brinde. 

Do lado direito da lata está o garoto propaganda com cavanhaque e cabelo 

avermelhado. Este possui pele branca e olhos azuis. A expressão deste personagem mostra 

um sorriso com a boca aberta. Com o braço direito ele segura a lata, e com a mão esquerda 

ele segura um copo de cerveja cheio. Ele está em pé, com a perna direita cruzada na frente. 

As roupas dele são: camiseta verde com listras laranja e detalhe preto na manga. A calça é 

jeans, amarela com listras verdes. O tênis é vermelho, com a frente e base branca. 

O outro garoto propaganda está encostado na lata de cerveja, como se segurasse para 

a mesma não cair. Com uma das mãos ele segura a lata, e com a outra segura um copo de 

cerveja cheio. Ele possui o cabelo ruivo, e costeletas. Sua pele é branca e o olho castanho. 

Ele veste camiseta lisa, cor mostarda e por cima uma camisa laranja aberta, listrada 

verticalmente, na cor laranja claro. A calça que este veste é jeans claro. O tênis é verde 

musgo, com a frente e a base branca. Este personagem é ilustrado com um sorriso. 

Quanto às cores do texto verbal e não-verbal nota-se, que no texto verbal, além da 

palavra oferta, que possui cor vermelha, o anúncio tem como cores predominantes o verde, 

vermelho e o amarelo. A peça contém tons quentes, apesar da presença do verde, que aliado 

às cores vermelho e amarelo assume esta característica.  

A peça selecionada não possui texto verbal que permita análise de discurso 

publicitário. Porém, ao lado direito da peça, abaixo do retângulo para colocação de preço no 

sob fundo verde e cor branca tem a palavra “Oferta”, em caixa alta. Na parte superior 

esquerda há um espaço retangular em branco para colocação de preço. O mesmo ocupa cerca 

de 1/3 do anúncio. 

No rodapé do anúncio, há as frases com texto legal, na cor vermelha, em caixa alta, 

sob fundo amarelo “Se for dirigir não beba.” e “Venda e consumo proibidos para menores de 

18 anos.” 
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7.6 CARIOCAS  

 

 

Figura 6: Cariocas (VT 30”, 2006). 

Fonte: <http:// www.youtube.com/watch?v=T9eqJLQRlQ4&feature=related>. Acesso em: 2  

jun. 10 

 

Em plano detalhe, uma mão segura um copo de cerveja e coloca no lugar uma garrafa 

de Polar, que aparece com o rótulo no detalhe. O som ambiente é de bar. Aparecem em 

primeiro plano os dois garotos-propaganda da marca. Um deles sentado mais próximo da 

câmera, de lado. O outro à sua esquerda. O mais próximo à câmera veste camiseta vermelha, 

tem a pele clara e os cabelos castanho-claros. O outro veste camisa preta sobrepondo uma 

camisa azul. Este tem a pele clara, e cabelos castanho-claros desgrenhados. 

O homem de vermelho diz: “Bah, tri boa essa ceva heim?” O outro concorda: “Aham. 

Tri boa”. Aparece um terceiro homem, que usa camiseta vermelha. Este é conhecido 

nacionalmente, como humorista carioca. Ele levanta um copo de cerveja e diz: “Essa é coisa 

muito boa mano. Coisa da melhor qualidade” Coloca o copo em um suposto balcão, onde os 

três estão encostados. E continua: “Guapa muito fina, aí”. Os dois gaúchos olham-se 

estranhando. O carioca diz, levantando uma garrafa de Polar: “Vou levar pro Rio, morô?” Os 

gaúchos olham desacreditados. Aparece próximo à câmera, um botão com luzes verde e 

vermelha. O homem gaúcho de vermelho aperta esse botão. 

De costas, em plano geral aparecem os dois gaúchos, e o carioca caindo em um 

alçapão. O ambiente é um bar. Os três estavam encostados em um balcão. A garrafa de 

cerveja que este o carioca segurava na mão antes da queda é apanhada pelo homem de preto. 

Em plano conjunto, o garçom e os gaúchos olham para baixo, onde caiu o carioca. Em plano 

médio os garotos-propaganda olham-se, e o de preto diz: “Viajô o magrão, né?” O outro 

concorda e imita após retirar um copo de cerveja da boca: “Chega com che-che-che. Che-
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che-che é na terra dele. Fala grosso, ô criatura. Tá aqui ó, ceva.” E levanta um copo de 

cerveja. O outro homem sorri. À frente deles estão duas garrafas de cerveja Polar e outro 

copo.  

Em plano detalhe aparece à frente um copo de cerveja sendo cheio e mais atrás uma 

garrafa de cerveja Polar. Em outro frame, também em plano detalhe dois copos brindam. A 

locução in off: “Ceva, Polar” Aparece uma garrafa com enquadramento no rótulo, que tem a 

palavra export rasgada por uma mão, enquanto aparece a locução in off: “ Polar. A melhor, é 

daqui. Beba com moderação. Aha.” 

Nesta peça audiovisual o ícone da tradição gaúcha evidente é o sotaque regional. As 

expressões verbais utilizadas pelos garotos-propaganda evidenciam uma linguagem local, e 

aproximam o público à marca. 

Quanto às iconografias presentes, destaca-se a forma de apresentação da cerveja. A 

forma de iluminação e enquadramentos favoreceu as aparições tanto dos copos, quanto das 

garrafas de cerveja, que pareciam estar geladas, característica considerada essencial para boa 

apreciação da bebida. 

Ao fundo do bar, atrás do balcão, pode-se observar também, a presença de diversas 

garrafas da cerveja Polar em uma prateleira, podendo remeter a presença única da cerveja 

naquele local. 

Quanto às cores, pôde-se observar o predomínio do vermelho e amarelo. Os dois 

personagens principais vestiam tons de vermelho. Já o amarelo, ficou evidente na parede do 

bar. Estas cores são comumente utilizadas pela marca, pois em associação com o verde, 

lembram as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. 

Considerando-se o apelo criativo dos textos verbais, pôde-se analisar demasiada 

utilização de termos utilizados na linguagem coloquial gaúcha. Expressões como “Tchê”, 

“Bah” e “tri ” tornam os personagens exacerbadamente conectados á linguagem local. A 

escolha pela utilização dos termos configura um papel importante á marca, que assim, 

aproxima-se do povo Rio-Grandense. 

Quanto às dualidades percebeu-se que assim como os chimangos e maragatos, os 

gaúchos são capazes de travar uma séria batalha para defender o que consideram identitário. 

A rivalidade entre gaúchos e povos de outros estados é marcante no comercial, ao mostrar a 

expressão e atitude de protecionismo a cerveja Polar, considerando-a um patrimônio 

estadual. 

Referente à traços de masculinidade, nota-se claramente, na linguagem verbal 

utilizada, termos e linguagem rude, exigindo por exemplo, que o carioca fale “grosso”. Para 
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a cultura regional, o homem deve portar-se de forma rígida e com postura de seriedade para 

demonstrar virilidade. 

 

7.7 PAULISTAS 

 

 

Figura 7: Paulistas (VT 30”, 2006). 

Fonte: <http:// www.youtube.com/watch?v=pRAMHY364Is>. Acesso em: 2  jun. 10 

 

Em primeiro plano: uma mão retira uma garrafa de Polar de um freezer onde estão 

mais algumas garrafas, uma ao lado da outra. O ângulo é contra-plongé. Ao retirar a garrafa 

do freezer, o movimento acontece em zoom out. A câmera focaliza em plano detalhe, um 

copo com o rótulo da Polar. Aparece apenas o detalhe da boca da garrafa, que enche o copo. 

A espuma do copo cheio cai sobre o rótulo. 

Aparecem em plano médio, duas mulheres sentadas em uma mesa. O ambiente é um 

bar. Ao fundo aparece um casal, em outra mesa, que conversa. A dupla principal de 

mulheres está de perfil, com blusas de alça fina e tonalidade escura. O cabelo das mesmas é 

liso e a pele de ambas é branca. Há uma garrafa de cerveja na mesa das mesmas. A mulher 

sentada mais à esquerda levanta a mão, com referência a quem chama o garçom e diz: “Ô 

meu! Você traz dois copos pra gente por favor?” 

Aparecem os dois garotos-propaganda em plano médio. Os dois estão escorados em 

algo que parece um balcão. O homem á esquerda é branco, possui cabelo castanho com 

aspecto desgrenhado. Sua barba parece mal-feita, e tem cor castanho-clara. O nariz deste 

homem é grande. Ele veste camiseta vermelha, de manga curta, estilo Pólo, e por baixo, uma 

camiseta cor verde escuro. 
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Ele segura na mão esquerda um copo cheio de cerveja. Ele está com o rosto inclinado 

para a sua esquerda, observando as mulheres da mesa. Ele gira o pescoço para a direita, 

falando para o homem a sua direita. 

O homem da esquerda veste camisa listrada, em tonalidades de cinza, com os botões 

abertos e por baixo, uma camiseta preta. Ele tem cabelo castanho médio, desgrenhado, pele 

branca e nariz arredondado. Este segura na mão direita, também, um copo de cerveja cheio, 

com rótulo da marca Polar. Pouco à sua direita esta uma garrafa de cerveja com rótulo da 

marca Polar. Ele também olha para a esquerda, onde estão as duas mulheres. Assim que o 

homem de camiseta vermelha gira o rosto, ambos se olham e fazem uma afirmação com a 

cabeça. 

Em plano conjunto, aparecem os dois homens dirigindo-se à mesa das mulheres. O 

ambiente ainda é um bar. No fundo há mesas, pessoas e um freezer da marca Polar Export. 

As mulheres permanecem sentadas em uma mesa, onde há uma garrafa de Polar, dois 

recipientes, onde provavelmente há petiscos.  

O homem de vermelho segura um copo com cerveja em uma mão, e com a mão 

esquerda apóia-se na cadeira da mulher que está à esquerda na cena, dizendo: “Daí, beleza! 

Bah, vocês não são daqui né?” O homem de camisa cinza, aberta, aparece em plano médio, 

segurando uma garrafa de Polar, sorrindo. Então a mulher da esquerda responde: “Não, São 

Paulo”. Em plano médio os homens olham-se e dizem juntos: “São Paulo!”. A mulher da 

direita diz, em primeiro plano: “Então, vocês querem sentar com a gente?” 

Os homens começam a imaginar a situação futura de um dia-a-dia, caso eles sentem-

se com as mulheres. Em zoom out a cena troca para eles dois, em plano médio, casando-se 

com as mulheres. Os dois vestem roupas de casamento, assim como a dupla de mulheres usa 

vestidos de noiva. O ambiente tem parede branca, dois candelabros, um de cada lado. Eles 

estão atrás de uma mesa onde tem bolo de casamento e mais um candelabro em cada lado. 

Os dois casais beijam-se, servindo de modelos para foto. 

A outra cena que os garotos imaginam, é os mesmos caminhando, acompanhados das 

mulheres, pela Avenida Paulista, identificada na cena, por uma placa. Os dois homens 

vestem ternos sociais. Uma das mulheres veste saia estilo executiva e camisa meia manga e a 

outra usa calça social e blusa. Um dos homens diz olhando para o céu: “Ah, São Paulo!” 

Uma bicicleta corta a cena, como se estivesse passando na rua. Depois, um ônibus acelera e 

solta fumaça nos dois casais, que caminham pela rua. Todos tossem devido a fumaça. 

Em primeiro plano aparecem os dois garotos-propaganda acompanhados de algumas 

pessoas dentro do elevador, que com a chegada de mais duas pessoas fica lotado. Os homens 
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fazem expressões faciais de estranheza. Aparecem os dois homens e as duas mulheres dentro 

de um carro, parados em um engarrafamento de trânsito. Passa um motociclista ao lado do 

carro, e arranca o espelho do mesmo. Os dois homens, sentados nos bancos da frente agem 

com decepção. 

Em um bar, os dois homens vestindo ternos pedem ao garçom, que está de costas, no 

plano médio: “Tchê, dá uma Polar ai.” O garçom responde com estranheza: “Polar? O que é 

isso meu?”. Neste momento, os homens reportam-se ao bar da cena inicial. As mulheres que 

estavam sentadas á mesa questionam: “Então?” E os dois respondem imediatamente: “Bem 

capaz.” 

Em plano detalhe aparece à frente um copo de cerveja sendo cheio. Atrás aparece 

uma garrafa com enquadramento no rótulo, que tem a palavra export rasgada por uma mão, 

enquanto aparece a locução in off: “ Polar. A melhor, é daqui. Beba com moderação. Aha.” 

Volta a cena do bar, em plano conjunto, e a dupla de garotos-propaganda aproxima-

se de uma dupla de mulheres sentadas a uma mesa. Estas duas mulheres têm pele clara, uma 

delas tem cabelos castanho-claro e a outra cabelo loiro, ambos lisos. Suas blusas são 

decotadas. Elas tem na mesa dois copos e uma garrafa de cerveja Polar. O homem de camisa 

cinza indaga-as: “Vocês são daqui né?” E as duas respondem: “Aha’. Os homens então 

sentam-se á mesa. 

Observam-se então, nesta peça características de masculinidade, representada pela 

linguagem verbal utilizada pelos garotos-propaganda e suas atitudes em relação às mulheres, 

pois no caso das mulheres que não são gaúchas, eles que escolhem se sentarão com elas ou 

não. 

Referente aos ícones da tradição gaúcha e iconografias, pôde-se observar o apelo 

criativo que relaciona o estado do Rio Grande do Sul á um estado com menos poluição que 

São Paulo, visto que ao imaginarem-se casando com as paulistas, os garotos-propaganda 

sofreriam com a poluição do ar de São Paulo, assim como com engarrafamento de trânsito, 

desrespeito de motociclistas, lotação de elevadores e por fim com a ausência da cerveja Polar 

no estado Paulista.  

Os apelos criativos dos textos verbais ligam-se às polaridades entre os estados de São 

Paulo e Rio Grande do Sul, onde tem cerveja Polar.  O aspecto decisivo para os garotos-

propaganda não sentarem-se à mesa com as Paulistas observa-se, no momento que estes 

percebem que em São Paulo não há cerveja Polar. A cena é apresentada com o diálogo entre 

os dois homens e um garçom paulista. Os primeiros dizem “Tchê, dá uma Polar aí.” 

Enquanto o garçom responde “Polar? O que é isso meu?”. 
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Quanto á características da tradição gaúcha, não foram encontrados aspectos 

relevantes nesse anúncio, que relacionem-se com as especificações pré-determinadas para 

análise na metodologia deste trabalho. 

 

7.8 TROVA 

 

 

Figura 8: Trova (VT 30”, 2007). 

Fonte: <http:// www.youtube.com/watch?v=7ZwCTOY4WqY>. Acesso em: 2  jun. 10 

 

Em plano detalhe aparece uma garrafa de cerveja Polar sendo colocada entre dois 

copos. O ambiente é um bar. Em primeiro plano aparece um homem branco, com barba e 

cabelo desgrenhado, vestindo camiseta verde. O mesmo diz: “Rio de Janeiro. Copacabana”. 

Aparecem frente a este homem, como se estivessem sentados em uma mesa de bar, mais dois 

homens. Os garotos-propaganda da marca Polar. Um deles de camiseta vermelha e o outro 

de camiseta azul claro sobrepondo outra camisa azul royal. O homem de vermelho coloca 

um copo na mesa e fecha a boca, como se tivesse retirando o copo da boca. O homem de 

azul olha atento o homem de verde falar: “Entrei no bar e tava lá as gurias. Quatro numa 

mesa só”.  

Aparecem os três homens em plano conjunto, sentados á mesa. O de azul agora 

segura um copo. À mesa, outros dois copos e três garrafas de cerveja Polar. O homem de 

azul questiona “Capaz”. O homem de verde, em primeiro plano, continua contando: “Uma 

mais linda que a outra”. Os outros dois homens questionam. O de vermelho diz; E tu?”O 

homem de verde diz: “Me chamaram na mesa”. O homem de azul questiona, com ar de 

espanto: “Capaz?” 

Em plano médio, com o bar de fundo, aparece o homem de verde contando a situação 

e o homem de vermelho com uma das mãos apoiadas na perna. O homem de camiseta verde 

continua contando: “Sentei com duas queridas de cada lado. Eu pedi quatro Polar, uma pra 

cada uma”. 
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Em primeiro plano aparece o homem de azul questionando com expressão de 

indignação: “Bem capaz.” A câmera desloca-se para o homem de vermelho que diz “à, 

quatro? É demais pra ser verdade.” O homem de verde, em primeiríssimo plano diz: “Tô te 

falando.” O homem de azul, também em primeiríssimo plano diz com indignação: “Tu ir no 

Rio de Janeiro e conseguir quatro Polar? Te larguei magrão.” E levanta-se da mesa. O 

homem de vermelho também se levanta. 

Aparece, em plano geral, o homem de verde sentado á mesa, de costas. O homem de 

vermelho volta a cena, com um copo de cerveja na mão e acena para o homem de verde, 

dizendo: “Baita trovador”. Em plano detalhe aparece à frente um copo de cerveja sendo 

cheio e mais atrás uma garrafa de cerveja Polar. Em outro frame, também em plano detalhe 

dois copos brindam. Aparece uma garrafa com enquadramento no rótulo, que tem a palavra 

export rasgada por uma mão, enquanto aparece a locução in off: “ Polar. A melhor, é daqui. 

Beba com moderação. Aha.” 

Quanto às cores dos textos verbal e não-verbal e ícones da tradição gaúcha pode-se 

observar a apresentação em evidência das cores verde e vermelho, nas camisetas de dois dos 

três protagonistas da história. A cor amarela também tem destaque, e é apresentada na parede 

do bar que serve de plano de fundo para a maioria das cenas. Estas três cores, como já citado 

anteriormente, compõem a bandeira do estado do Rio Grande do Sul. 

A peça apresenta linguagem verbal com aspectos de masculinidade evidentes. 

Quando os três amigos conversam sobre a viagem de um deles ao Rio de Janeiro, e que as 

mulheres chamaram-no á mesa e aceitaram garrafas de cerveja em troca do favor dele sentar-

se com elas. 

O conceito criativo dos textos verbais explorou através da linguagem utilizada a 

identificação do público. As expressões usadas compõe o vocabulário regionalista e são 

corriqueiras nos diálogos entre gaúchos. Referente à dualidades, pôde-se observar a 

depreciação ao estado do Rio de Janeiro, que segundo ratifica o comercial, não oferece ao 

consumidor local cerveja Polar para vender. Esta característica de rivalidade entre estados é 

comum de se observar na linguagem verbal utilizada pela marca Polar como estratégia de 

promoção da marca. 
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 7.9 COPA DO MUNDO  

 

 

Figura 9: Copa do Mundo  (VT 30”, 2010). 

Fonte: <http:// www.youtube.com/watch?v=t819KDeYWDs>. Acesso em: 2  jun. 10 

 

Em plano geral: visão externa da cobertura de um edifício, onde algumas pessoas 

torcem para o Brasil. O local está decorado com balões verde-amarelos e bandeiras do 

Brasil. Da televisão, vem o som da narração da partida. Em plano americano entram os dois 

garotos-propaganda, de traz de uma cortina de fitas verde e amarelas, como se estivessem 

chegando ao local. 

O garoto-propaganda da direita veste uma camiseta da seleção brasileira amarela, e 

utiliza a bandeira gaúcha amarrada no pescoço, servindo de “manto”. Este homem tem a pele 

branca, cabelo castanho claro, com corte curto e costeletas. 

O outro homem, à esquerda do primeiro, veste uma camiseta preta, e por cima, 

aberta, uma jaqueta verde, que tem escrito Brasil, em amarelo. Este homem também tem pele 

branca, cabelo castanho claro, com aspecto desgrenhado. Ele carrega um cooler de cerveja 

nos ombros. O homem de verde fala: “Mas isso ai é que é futebol sério”. Apontando para 

frente. O outro concorda. Então o primeiro volta a falar: “Nossa, mas troca minha fralda que 

tá escorrendo perna abaixo”. 

Em plano médio aparece um homem de pele branca, cabelo liso, de cor escura. Ele 

veste com camisa pólo cor rosa claro, com um avental branco por cima. Segura na mão 

esquerda um espeto. Este gira-se para a direita e fala para uma mulher branca, estatura mais 

baixa eu a dele, cabelos curtos, e usando óculos: “Ó, lá. Chegaram os gaúchos”. A mulher 

olha com ar de desprezo. 

Os dois rapazes se aproximam e o de casaco verde diz: “Tchê. Te trouxe uma cerveja 

lá da nossa terra.” E oferece uma lata de cerveja Polar ao homem de camisa rosa. O outro 

homem faz sinal de que concorda, com a cabeça. Enquanto isso, outras pessoas conversam 

ao fundo. 
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Em plano médio, à frente da dupla dos garotos-propagandas, o homem de rosa, 

segurando um copo com cerveja, diz: “Opa, opa baixinha”. E acena com a mão, com 

referência a “pare”. Os dois gaúchos se olham, estranhando a atitude do homem. 

O homem de rosa continua: “O que é da terra de vocês fica só pra vocês, e o que é da 

nossa terra fica só pra gente. Tá entendendo?” Este sorri e diz: “Pchii”. Como se estivesse 

acertando com um laço os gaúchos. Os gaúchos concordam. O de jaqueta verde diz: “Tão tá 

tchê.” E o de camiseta amarela concorda dizendo com muita convicção: “Trato feito.” 

Em plano detalhe, uma mão retira uma lata de cerveja Polar de um recipiente onde há 

gelo e outras latas de cerveja Polar. Também em plano detalhe, uma mão abre o lacre da 

latinha de Polar. Em plano detalhe mãos brindam com duas latas. Entra uma trilha musical. 

Em primeiríssimo plano aparece, entrando pela cortina de fitas verdes e amarelas, uma 

mulher bonita. O homem de camisa rosa olha com deslumbramento. 

Em plano americano, aparecem as quatro mulheres, consideradas muito belas pelo 

estereótipo de beleza contemporâneo. A mulher à direita na imagem tem pele branca, cabelo 

loiro e curto. Usa vestido justo, curto e de cor branca, com um cinto verde na cintura. A 

mulher ao lado dela, no centro, á direita tem pele branca, cabelo loiro comprido. Esta veste 

blusa verde escuro com decote e barriga aparecendo. Na parte de baixo, veste um short e 

cinto branco. 

À direita, no centro, a mulher é alta, de pele branca e cabelos lisos compridos. Esta 

veste blusa marrom e short preto. A mulher á direita, por sua vez, tem pele clara e cabelo 

loiro, curto. Ela usa mini-blusa da Seleção Brasileira de Futebol e saia jeans acompanhada de 

cinto branco. 

Elas entram em cena com ar de sedução e vão em direção aos gaúchos. Duas abraçam 

um deles, e outras duas o outro. Em plano conjunto, o homem de rosa, ao ver a situação, 

arruma as sobrancelhas e aproxima-se das mulheres dizendo: “E aí meu. Apresenta as mina 

aí, pô!” O homem de jaqueta verde então diz: “Há paulista.” Os dois garotos-propaganda 

(gaúchos) olham-se e dizem em tom de ironia: “Trato é trato”. O homem com a bandeira sob 

os ombros omplementa “Pega no meu espeto e diz I Love you”. As mulheres riem. 

Aparece o cartão, com a imagem de uma garrafa de Polar. Ao fundo uma bandeira do 

Brasil. Uma bandeira do Rio Grande do Sul, “veste” a garrafa de Polar. Locução off: Polar. 

A melhor torcida é daqui. Outra voz em locução off: Beba com moderação. E a câmera da 

zoom até o rótulo da cerveja Polar. 

O ícone da tradição gaúcha evidente no anúncio é a bandeira do Rio Grande do Sul, 

que serve de manto primeiramente para um dos garotos-propaganda, e ao fim, “veste” a 
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garrafa de cerveja Polar. A utilização da bandeira como manto para a garrafa remete ao 

orgulho gaúcho, evidenciando a característica bairrista da marca Polar. O ambiente que 

acontece o comercial é um terraço de apartamento, onde é preparado um churrasco. O 

churrasco também é um símbolo característico da cultura regional gaúcha. 

Com referência as iconografias presentes no anúncio, pôde-se observar o ambiente 

onde acontece a confraternização entre paulistas e gaúchos para assistir a copa do mundo. O 

local é decorado com enfeites nas cores verde e amarelo. As mulheres que entram em cena 

tem características semelhantes ás de descentes alemães e italianos, que ocuparam o Rio 

Grande do Sul na época de sua colonização. Elas possuem cabelos e pele de tonalidade clara. 

Assim como nas demais peças audiovisuais analisadas, o comercial denominado por 

este trabalho de “Trova” apropria-se de termos do vocabulário regional para demonstrar o 

regionalismo gaúcho. Os termos “trova”, “tchê” “gurias” representam expressões 

exclusivamente gaúchas. 

Ficam evidentes na peça eletrônica os traços e referências de masculinização, pois as 

mulheres são envolvidas na história como pretexto de exibicionismo, por serem bonitas. A 

frase “Pega no meu espeto e diz I love you” foi cortada do comercial assim que este veiculou 

na televisão. A frase deixa a característica de masculinização explícita no anúncio. 

Referente às dualidades, observa-se a rivalidade entre paulistas e gaúchos, no diálogo 

“O que é da terra de vocês fica só pra vocês, e o que é da nossa terra fica só pra gente. Tá 

entendendo?” e o gaúcho concorda dizendo “Trato feito”. O apego ao que é da terra fica 

explícito nesta mensagem, pois os gaúchos defendem sua cerveja, após os paulistas não 

aceitarem o ato gentil de oferta da bebida pelo gaúchos, assim como defendem as mulheres 

da sua terra. 
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8 CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

Após a análise discursiva de cada um dos nove anúncios em separado, pode-se 

identificar a representação da identidade regional predominante no corpus, constatando-se  

estereótipos do gaúcho representado na publicidade da marca Polar.  

Os elementos relacionados à cultura regional mais recorrentes no corpus foram as 

três cores da bandeira gaúcha. Quanto às iconografias utilizadas, destacou-se a utilização de 

ilustrações para representar os garotos propaganda ou ainda, promover destaque ás 

fotografias, que na maioria dos anúncios impressos, compunham as peças juntamente com 

estas ilustrações. Notou-se também, a recorrente utilização da fotografia do produto 

anunciado (cerveja Polar) aos elementos da cultura regional. 

Além da figura humana, pôde-se observar a presença do chimarrão, apresentado em 

um dos anúncios por um balde de gelo que serviu de suporte para cerveja, e também do 

churrasco, presente em uma das peças audiovisuais. Porém, observou-se a ausência de outros 

símbolos da cultura regional ou iconografias que tornem mais eficiente a identificação com a 

tradição, por exemplo, paisagens naturais e animais, ícones que poderiam apontar para a vida 

campeira. 

A categoria que buscou contemplar a análise das cores dos textos verbais e não 

verbais, ajudou a verificar que algumas cores receberam destaque especial no conjunto do 

corpus: as três cores da bandeira gaúcha, o verde, o vermelho e o amarelo.  

Pôde-se observar nos textos verbais a compreensão da Revolução Farroupilha como 

referência a uma batalha que pode acontecer, caso alguém atreva-se a levar a cerveja Polar do 

Rio Grande do Sul. 

Constatou-se ainda, que a marca evidencia uma identidade gaúcha masculinizada, 

pois toda vez que aparece a identidade gaúcha ela é associada a figura masculina. A mulher 

aparece apenas como figurante, sendo a figura do homem a estrela das peças publicitárias. 
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