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RESUMO 
 
 

PROPAGANDAS SKOL E ANTÁRTICA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA Resumo: A 
propaganda é um gênero textual que está presente no cotidiano de muitos leitores. 
Constantemente, eles entram em contato com esses textos, cujo propósito comunicativo é 
persuadi-los a adquirir um produto ou aderir a uma ideia. Nesse sentido, este trabalho 
apresenta uma proposta de leitura comparativa. O estudo atém- se aos aspectos constitutivos 
dos anúncios publicitários e aos recursos empregados pelas agências publicitárias na 
confecção do texto com o intuito de atribuir-lhe sentido. Para tanto, consideram-se, na análise, 
o público-alvo, os recursos de linguagem, os valores ideológicos, a sequência textual, enfim, os 
meios empregados para a elaboração dos textos. Trata-se de dois anúncios veiculados a partir 
de meios diferenciados, que abordam as seguintes marcas de cerveja: Skol e Antárctica. Com 
o intuito de fundamentar a pesquisa, explicitam-se os conceitos teóricos de Sandman (2003), 
Martins (2003), os quais tratam das definições, classificações e explicações que caracterizam 
os anúncios publicitários. Outro apoio teórico que embasa o estudo é reflexão de linha 
bakhtiniana. Inicialmente, a proposta foi apresentada em sala de aula pela professora, que 
apresentou aos alunos várias propagandas impressas. Depois, duas propagandas de agências 
publicitárias foram selecionadas para que as diferenças e semelhanças entre elas quanto aos 
seus aspectos verbais e não verbais fossem elencadas. Por fim, foram escolhidas mais duas 
propagandas para aplicar o mesmo procedimento, a saber: Skol e Antárctica. Percebeu-se que 
as propagandas escolhidas possuem semelhanças quanto ao público-alvo e quanto à imagem 
feminina evidenciada - recurso que indica o estereótipo da mulher imposto pela sociedade e 
que é interiorizada pela perspectiva masculina. Apresentam-se, como diferenças, os aspectos 
visuais como, por exemplo, na propaganda Antáctica, em que o destaque do consumo da 
bebida se dá em local aberto, complementando o aspecto verbal presente referente ao verão. 
Já a propaganda da Skol dá-se em local fechado, apresentando como recurso visual um 
provador de roupas. Infere-se dos aspectos verbais presentes na propaganda da Skol um 
apelo erótico com o intuito de atingir o público masculino, já que o corpo da mulher está 
totalmente exposto e o rosto não. Por sua vez, na propaganda da Antárctica, percebe-se que o 
apelo erótico não é tão explícito, já que a mulher também é vista como consumidora do 
produto, não apenas como um objeto sexual. Depreende-se que, para levar o público-alvo a 
aderir o produto, as propagandas usam a estratégia da persuasão, apoiando-se nos recursos 
visuais e verbais. Palavras-chave: Propaganda. Bebidas. Recursos de linguagem. 


