
Invenções da comunicação tropeçam na gramática 
 
O que o bordão "aprecie com moderação", tão reiterado ao final dos anúncios de bebida 
alcoólica, e o combalido Mercosul têm em comum? Os dois casos expressam juntos em boa 
dimensão como muitas das criações da comunicação nacional cometem erros e afrontam 
princípios básicos da língua portuguesa. 
 
No primeiro caso, "apreciar" tem sido usado com o sentido de "consumir", algo que o verbo 
não expressa, segundo os melhores dicionários. A mensagem pretendida, portanto, não se dá 
de fato, pelo simples uso equivocado da palavra. Da mesma forma, o vocábulo Mercosul foi 
adaptado do original em espanhol "Mercosur". Restou o equívoco do "s" entre vogais, que dá, 
em português, "Mercozul".  
 

 
Leia mais: 
 
Aprecie a gramática sem moderação 
Ismael Pfeifer 
 
Em busca da inventividade em suas criações, a comunicação muitas vezes atropela a língua. O 
brasileiro ouve há tempos que não deve mais do que "apreciar" sua cervejinha "com 
moderação", mensagem compulsória determinada para o final de cada anúncio sobre bebidas 
alcoólicas, segundo as regras da publicidade responsável. Há boa intenção no procedimento, 
mas a mensagem pretendida não está sendo transmitida de fato. Houve aí, provavelmente, 
uma tradução simplista do inglês - como, de resto, ocorre com freqüência em nossa "flor do 
Lacio". "Apreciar", nos melhores dicionários de português, significa "gostar", "ter apreço", 
"prezar". Não quer dizer "consumir", "desfrutar", "saborear", "provar", como o bordão final das 
campanhas quer sugerir. 
 
O tal "apreciar" das propagandas nacionais foi provavelmente içado do inglês "enjoy", que 
vale, ao mesmo tempo, como "apreciar" e "saborear" - mais amplo do que o correspondente 
em português. Portanto, dizer "enjoy in moderation" faz sentido em inglês mas a simples 
tradução não funciona aqui.  
 
Apenas "gostar" muito de bebida não faz mal. O risco contra o qual se pretende advertir em 
nome da saúde é o de "beber" demais. Corretas, então, estão as marcas de cerveja que 
adotam ao final de suas peças publicitárias a mensagem mais simples e compreensível: "Beba 
com moderação".  
 
Este é só um caso vigente e bem conhecido de construções e invenções no mercado da 
comunicação que só complicam e às vezes corrompem a mensagem. As empresas (entre elas, 
agências de comunicação) às vezes atropelam as normas básicas da escrita e da compreensão 
da língua já na criação do próprio nome.  
 
Casos vindos do exterior, como a denominação PricewaterhouseCoopers, lançada há 7 anos 
com grafia que junta tudo e insere letra maiúscula sem o prévio espaço, são já comuns 
também no País. Giovanni,FCB, Lew,Lara (excelentes agências de publicidade, que usam 
vírgula sem espaço, em clara opção extra-gramatical) ou "age" (nome próprio, com todas as 
letras minúsculas), acabam complicando redatores em várias instâncias e resultam numa 
irremediável confusão ao consumidor comum - dotado de pouco tempo para decifrar trilhas tão 
particulares de grafia e induzido a entender o exercício de logotipia como mero erro das 
publicações.  
 
"A propaganda existe de fato para criar, desconstruir a própria língua, em exercício que muitas 
vezes se assemelha com a arte da poesia. E com freqüência esse exercício resulta em efeitos 
sublimes. Mas é preciso lembrar que o sublime e o ridículo se separam por um simples fio de 
navalha e é sempre preciso cuidado", observa o gramático Odilon Soares Leme, autor de livros 
como "Tirando Dúvidas do Português" e professor do Colégio Anglo. Para ele, o simples 
transporte dos signos da logotipia para o texto pode gerar erro. "Quando a marca deixa o 
mundo do design e vai para dentro do texto, ela retoma ali a condição de vocábulo e portanto 
deve se submeter às regras da língua para ser lida e compreendida", adverte.  



 
Outro caso interessante e recente nessa área foi o da mudança do nome da rede de lojas de 
roupas masculinas Yatchsman, que tornou-se Y/Man (mas com a barra vertical e não tombada, 
algo que os programas de redação não prevêem e não ousei tentar aqui). Para ajudar os meios 
de comunicação a grafar o novo nome na forma idealizada, a assessoria de comunicação da 
rede enviou uma série de procedimentos que desaguariam, ao final, na verticalíssima barra.  
 
Ocorre que o sinal, incomum, se transmutava e se tornava "1/2" quando o texto era remetido 
por correio eletrônico ou colocado em programas de redação de texto. Em resumo, o novo 
nome transformava-se, na prática, em "Y1/2Man", designação que obviamente não 
interessava a grife tão prestigiosa.  
 
O equívoco gráfico foi explicado, desculpas pedidas, mas o problema não foi solucionado, 
porque não há receita para que o nome seja grafado como foi bolado - trata-se nesse caso da 
exacerbação da arte contra a prática correta da escrita.  
Outra clássica trombada de nomes de empresa com a intrincada gramática ibérica foi o da 
Telefônica, nos idos de 1999. A multinacional espanhola também tentou impor o desenho de 
seu novo logotipo (sem acento) à escrita ampla. Ao final, teve de admitir tanto para português 
como para o espanhol o acento sobre a letra "o" (circunflexo aqui e agudo nos países de língua 
espanhola) quando o nome fosse citado em textos em geral.  
 
A empresa chegou à salutar conclusão de que logomarca é uma coisa - artística e, portanto, 
mais livre à inventividade - e o nome de empresa é outro - neste caso, subverter as regras 
gramaticais acaba entendido pelo receptor como mero erro.  
 
Também na comunicação oficial há tropeços que, embora pouco perceptíveis, distorcem as 
normas elementares da língua. É o caso do hiperconhecido nome do bloco econômico regional, 
o "Mercosul", eternamente escrito errado em português. Como sempre ocorreu nas mesas de 
reunião entre brasileiros e vizinhos, o espanhol é a língua básica tanto das discussões como 
dos textos resultantes - porque os brasileiros dominam mais o espanhol do que argentinos, 
uruguaios e paraguaios a mão inversa.  
 
Numa dessas, o próprio nome do bloco foi definido, originalmente, como "Mercosur" 
(corruptela de "Mercado Común del Sur"). Ato contínuo, a diplomacia brasileira e prováveis 
assessores da comunicação da época adaptaram a sigla para o português impondo apenas o 
"l" no lugar do "r" final.  
 
Essa pueril decisão nos tem feito pronunciar em mau português o nome do bloco nos últimos 
15 anos. Diferente do que ocorre no espanhol, que não concebe o som nasal de nosso "z", no 
português todo "s" inscrito isoladamente entre vogais exige a pronúncia anasalada. Portanto, 
"Mercosul", assim escrito, deve ser lido "Mercozul", conforme determina a língua de Camões. 
Correto seria usar dois "s", "Mercossul".  
 
Há ainda o caso da Petrobras, que suprimiu o acento da sílaba final para se internacionalizar e 
impôs a forma à escrita do nome em geral, o que também resulta em leitura equivocada: dá 
"Petróbras".  
 
É verdade que as línguas são expressões culturais dinâmicas e, portanto, mutantes. Alguns 
dos agentes dessa dinâmica são as empresas e os profissionais de comunicação. Mas este 
processo não deve ser violentado com equívocos ou mutações das convenções básicas por 
simples diletantismo ou mau conhecimento da gramática, como bem observa o professor 
Odilon, que diariamente ensina a língua no programa SOS Língua Portuguesa, da Rádio Jovem 
Pan.  
 
"É preciso que essas criações não violentem as regras para não distorcer a mensagem que se 
pretende transmitir". Um bom caminho, neste sentido, seria não esquecer do velho e bom 
dicionário. 
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