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O Jingle publicitário e sua curva de importância no contexto da 
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Resumo 
 

 

O trabalho aborda o papel desempenhado pelo elemento musical, o Jingle, 

dentro da estrutura da peça publicitária comumente chamada de “comercial”. 

Para averiguar a premissa de que o Jingle perdeu importância expressiva pela 

chegada da Era dos Meios Digitais em relação às mensagens publicitárias 

veiculadas até o final do século XX pelo Rádio e pela Televisão, as técnicas 

metodológicas aplicadas foram a Análise de Conteúdo, com a proposta de 

mensurar e apontar a significativa diminuição no tempo médio destinado ao 

Jingle nas peças publicitárias na Era dos Meios Digitais e a Análise do Discurso, 

que possibilitou aferir o empobrecimento no uso dos recursos de linguagem na 

estruturação do discurso músico-literário do Jingle ao longo da primeira década 

do século XXI na publicidade brasileira. Após a avaliação dos parâmetros 

quantitativo e qualitativo da produção do Jingle na Era dos Meios Digitais, o 

trabalho conclui que houve, de fato, perda de espaço e importância e que o 

Jingle, que já ocupou o papel de protagonista, hoje é um coadjuvante dentro do 

processo comunicacional com o mercado. 

 

 

 

Palavras-Chave: Jingle publicitário, discurso musical, estruturação da 

mensagem, comunicação com o mercado, Era da Internet. 
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El Jingle publicitario y su curva de importancia en el contexto de la 

comunicación de mercado 

 

 

 

Resumen 
 

 
El trabajo analiza el papel desempeñado por el elemento musical, el Jingle, en la 

estructura de la pieza de publicidad comúnmente llamada "comerciales". Para 

establecer la premisa de que el Jingle perdió importancia expresiva por la 

llegada de la Era de los Medios Digitales en la comparación con los mensajes 

publicitarios difundidos hasta el final del siglo XX por Radio y Televisión, 

fueron aplicadas las técnicas metodológicas del Análisis de Contenido, con el 

intento de determinar la disminución significativa en el tiempo medio del Jingle 

en piezas publicitarias en la Era de los Medios Digitales y la Análisis del 

Discurso, que permitió medir el empobrecimiento en el uso de los recursos del 

lenguaje en la estructuración del discurso literario-musical del Jingle durante la 

primera década del siglo XXI en la publicidad brasileña. Tras la evaluación de 

los parámetros cualitativos y cuantitativos de la producción del Jingle en la Era 

de los Medios Digitales, el trabajo concluye que hubo, en verdad, disminución 

de espacio, importancia, y que el Jingle, que ha ocupado el papel de 

protagonista, es hoy un papel de apoyo en el proceso de comunicación con el 

mercado. 
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The advertising Jingle curve and its importance in the communication 

market context 

 

 

 

Abstract 
 

 
The paper discusses the role of the musical element, the Jingle, within the 

framework of the advertising piece commonly called "commercial". In an 

attempt to investigate the premise that the Jingle lost significant importance in 

Digital Media’s Age in comparison to advertising messages conveyed on 

twentieth century´s end by Radio and Television, the methodological techniques 

were applied Content Analysis, in search of measure and point out the 

significant decrease in the mean time for the Jingle in Digital Media’s Age 

advertising pieces and Discourse Analysis, which allowed measuring the 

depletion in the use of language features structuring the musical-literary 

discourse of Jingle throughout the first decade twenty-first century Brazilian 

advertising. After the evaluation of quantitative and qualitative parameters of the 

production of Jingle in Digital Media’s Age, the paper concludes that there was, 

in fact, waste of space and importance, and the Jingle, who has held the starring 

role, is now an supporting role within the communicational process with the 

market. 

 

 

 

Keywords: Advertising Jingle, musical discourse, message structuring, market 

communication, the Internet Age. 

 

 



Introdução 

 

A cronologia do vernáculo Jingle, que aparece nos dicionários de Língua 

Portuguesa apenas nas edições lançadas a partir da década de 1990, faz saltar aos olhos 

uma realidade com a qual a presente pesquisa teve de conviver: o Objeto de Estudo 

Jingle é dotado de parca definição, pouca exploração, rara documentação. 

Situado entre a arte e a publicidade, tendo como elemento constituinte uma 

manifestação artística, porém fazendo uso da arte para complementar uma peça 

publicitária, o Jingle não encontra seu locus nos estudos da Música; contudo não é um 

Objeto de Estudo fartamente contemplado nem mesmo pelos estudos, pelas pesquisas, 

do ramo da Comunicação. 

Assim, a presente pesquisa parte de duas definições para o Jingle; ambas 

provindas de estudiosos da Comunicação, articuladas com outros dois conceitos de 

elementos musicais que habitam o universo da publicidade: 

 

Spot – é o nome dado ao texto publicitário para transmissão radiofônica. 

Costuma durar 15, 30 ou 45 segundos. Alguns casos atingem ou 

superam 1 minuto. Gravado em base magnética ou digital, pode ter 

fundo musical ou efeitos sonoros, mas a força da mensagem está na 

palavra falada. 

 

Jingle – mensagem publicitária em forma de música, geralmente 

simples e cativante, fácil de recordar e cantarolar. Criada e composta 

para a propaganda de uma determinada marca, produto, serviço etc. 

Tem a mesma duração do spot. 

 

Trilha Musical – é comumente utilizada como pano de fundo no spot. 

Mas seu forte é servir dessa maneira para os filmes publicitários, nos 

quais, além de ter grande importância para contextualização ou 

dramatização, auxilia a marcação das ações que ocorrem no vídeo 

(SANT’ANNA, 2009, p. 178). 

 

O jingle é uma música feita para vender, que, aparentemente sem 

grandes pretensões, mas na realidade repleta delas, comunica conceitos 

e provoca emoções, permitindo que se transmitam valores diversos 



almejados por sua “audiência”, como o status, a juventude e o prazer. O 

objetivo é fazer com que o público alvo veja de forma positiva o 

consumo do produto em questão. Suas armas de sedução? Em primeiro 

lugar, a fantasia e a imaginação, vocações fundamentais do rádio; 

depois, o encanto, a alegria e a magia da música, unida a argumentos 

simples da vida (MANHANELLI, 2011, p. 16). 

 

A estas, somaremos a definição do vernáculo encontrada na publicação contendo 

a terminologia específica da área de atuação, o Dicionário de Marketing e Propaganda, 

de Zander Campos da Silva, que apresenta definições distintas encontradas em edições 

separadas uma da outra por um intervalo de tempo de vinte e quatro anos; a primeira 

menos concisa do que a segunda: 

 

Jingle – (P.R) Música composta e criada para uma determinada 

campanha ou produto. Sempre vem cantada em coro ou por uma voz. 

Propaganda gravada em disco, com texto e música em forma de anúncio 

musicado, geralmente gravado, com a duração média de 15 a 30 

segundos (DICIONÁRIO DE MARKETING E PROPAGANDA, 

1976). 

 

Jingle, (PP) – Publicidade em forma de música curta e de fácil 

memorização. Visa divulgar determinada marca, produto ou serviço 

(DICIONÁRIO DE MARKETING E PROPAGANDA, 2000). 

 

No entanto, notando a ausência de uma especificação técnica mais precisa, o 

presente trabalho terá o Jingle definido a partir de aqui como: 

 

A música composta especialmente para o anúncio publicitário comercial de um 

produto, uma marca ou um anunciante, estruturada pelos elementos estritamente 

musicais (melodia, harmonia e ritmo) agregados ao elemento estritamente literário (a 

letra da música; necessariamente cantada, portanto), diferindo de outras manifestações 

musicais constantes de um comercial por suas características intrínsecas, a saber: é uma 

peça musical que tem duração maior do que sete segundos, o que diferencia o Jingle da 

Vinheta e da Vinheta de Assinatura sem extrapolar a duração de 90 segundos, tempo 

máximo convencionado do comercial institucional ; é composto de letra e música, o que 



o diferencia da Trilha Sonora na qual o elemento literário não aparece, e do Spot, no 

qual, caso haja o elemento musical, é obrigatoriamente desprovido de letra. 

Spot – Peça comercial sonora composta de um texto falado por um ou mais 

locutores. Pode apresentar música, porém executada apenas por instrumentos; a música 

que pode aparecer no Spot não apresenta letra, portanto não é cantada. 

Trilha Sonora – Peça comercial sonora composta por uma música, 

necessariamente executada por instrumentos musicais, sem a presença do elemento 

literário da letra. 

Vinheta – Peça comercial sonora composta por uma música executada apenas 

por instrumentos ou por instrumentos e vozes que entoam um texto literário 

(instrumental ou cantada, portanto), cuja duração não extrapola sete segundos de 

duração. 

Vinheta de Assinatura – Peça comercial sonora composta por uma música 

executada apenas por instrumentos ou por instrumentos e vozes que entoam um texto 

literário (instrumental ou cantada, portanto), cuja duração não extrapola sete segundos 

de duração e cuja aparição se dá sempre ao final do anúncio comercial veiculado pelo 

meio de comunicação. 

Jingle – Peça comercial sonora composta por uma música executada 

necessariamente por instrumentos e vozes (música cantada, portanto), estruturada pelos 

elementos estritamente musicais (melodia, harmonia e ritmo) agregados ao elemento 

estritamente literário (a letra da música), feita especialmente para o comercial de um 

produto, uma marca ou um anunciante. 

 

No entanto, a definição do termo Jingle a ser fartamente utilizado no presente 

trabalho trouxe embutida a necessidade da definição do termo “comercial”; não o 

adjetivo relativo ao comércio, mas o substantivo específico relativo à publicidade, ao 

anúncio publicitário, à mensagem publicitária. 

Como será, a exemplo do termo “Jingle”, também fartamente utilizado no 

presente trabalho, faz-se necessária a precisa definição do termo “comercial”, a partir de 

aqui ora empregado. 

Para tanto, para o uso específico do termo, é preciso trazer em coleção o 

significado apontado pela publicação contendo a terminologia específica da área de 

atuação, o Dicionário de Marketing e Propaganda, de Zander Campos da Silva: 

 



Comercial – (R-TV) O anúncio de rádio ou de televisão transmitido 

como parte de um programa patrocinado. Quando o anúncio aparece 

como identidade separada, entre programas que nada têm de comum 

com ele ou entre números musicais, é chamado “spot annoucement” 

(DICIONÁRIO DE MARKETING E PROPAGANDA, 1976). 

 

Reunindo numa só definição, especificamente para o presente trabalho, uma 

síntese do vernáculo constante no dicionário mencionado, o termo “comercial” a ser 

empregado a partir de aqui se refere: 

 

À peça publicitária veiculada pelo rádio ou pela televisão estruturada fazendo uso de 

elementos sonoros ou fazendo uso da somatória de elementos sonoros e imagéticos. O filme 

publicitário, a peça cinematográfica, o anúncio sonoro veiculado pelo rádio são algumas 

das formas daquilo a que se chama comumente de “comercial”. 

 

Munidos de ambas as definições, tanto daquele que, a partir de aqui será 

chamado apenas de “Jingle” quanto daquele que será denominado “comercial”, 

podemos avançar em direção a dois pontos fundamentais da pesquisa que aqui se 

apresenta: a Pergunta de Pesquisa e a Hipótese de Pesquisa. 

O primeiro, a Pergunta de Pesquisa, trata de desvendar a importância do Jingle 

no princípio do século XXI, naquela a que aqui chamamos “Era dos Meios Digitais” e, 

pelo capítulo II, de “Era da Internet”. Há pouco mais de sessenta anos, o Jingle uma 

entre duas opções de uso de linguagem na estruturação de um comercial, um elemento 

expressivo que, sem coabitar o espaço do comercial com outra forma de expressão, 

tinha a função de levar ao receptor a mensagem completa que partia de um emissor; era 

o Jingle o todo do discurso de um comercial. 

A chegada de novos meios de comunicação, cada um deles trazendo consigo sua 

própria linguagem, transformou o discurso do Jingle; a chegada de novas tecnologias 

aos estúdios de gravação reestruturou o discurso do Jingle. 

Novos meios e novas tecnologias levaram o Jingle a se tornar uma forma 

expressiva de extrema qualidade tanto estrutural quanto técnica, tanto no polo da 

criação quanto no polo da produção das peças musicais que faziam parte do comercial 

das décadas daquela a que aqui chamamos “Era da Televisão”. Contudo, a criação e a 

produção de Jingles podem ter atingido o auge pela segunda metade do século XX e 



estar enfrentando um declínio (tanto quantitativo quanto qualitativo) pelo início do XXI. 

É a essa época que recaem os olhares da presente pesquisa; é para o momento ao qual 

aqui chamamos “Era dos Meios Digitais” que este trabalho dirige a pergunta: Qual a 

importância do Jingle na Era dos Meios Digitais? 

Porém, à intangibilidade da precisão do conceito de “importância”, aderimos um 

conceito proveniente de uma metáfora que nos liga a uma outra área da manifestação 

artística: a atuação. Comumente atribui-se o termo “papel” para a personagem que o 

ator interpreta nos palcos do teatro, na tela da televisão, nas telas do cinema; há o ator 

que interpreta o papel de protagonista da peça, da novela, do filme; há o ator que 

interpreta um papel de coadjuvante na cena teatral, televisiva, cinematográfica. Essa é a 

metáfora que aqui utilizaremos na tentativa de tornar menos etérea a pergunta (e a 

eventual resposta) que norteia a presente pesquisa: Qual a importância, qual o papel 

desempenhado pelo Jingle na Era dos Meios Digitais? 

O segundo, a Hipótese de Pesquisa, aponta para uma provável perda de espaço 

(temporal e expressivo) quantitativo do Jingle dentro do comercial e, por conseguinte, 

uma perda qualitativa na estruturação do Jingle na “Era dos Meios Digitais” no que 

tange ao uso dos recursos tanto de linguagem quanto de produção. 

Eventualmente o sentido de tal perda seja o inverso, tendo ocorrido 

primeiramente a perda de qualidade musical e literária do Jingle e, em função dessa 

perda, tenha ocorrido a diminuição de importância do elemento musical na estruturação 

do comercial. 

Seja qual for o sentido, a Hipótese de Pesquisa aponta para uma perda de 

importância do Jingle dentro da estrutura do comercial; um deslocamento do outrora 

papel de protagonista para o presente papel de coadjuvante dentro do complexo 

expressivo de um comercial. 

Por vezes substituído pelo discurso inserido no texto da locução acompanhado 

por uma trilha sonora, outras vezes substituído pelo discurso da sucessão de imagens 

embaladas por uma música provinda do repertório de música popular (uma música que 

não foi composta especificamente para aquele produto, marca ou anunciante), o 

discurso pura e estritamente musical do Jingle vem cedendo espaço a outras formas de 

expressão mais diretas, mais explícitas, mais concisas, mais próximas do receptor da 

“Era dos Meios Digitais”. 

Assim, a Hipótese a ser comprovada parte da premissa de que o Jingle vem 

perdendo importância na Era dos Meios Digitais; deixou de ser o protagonista, passou a 



ser um coadjuvante funcional e vem, aos poucos, cedendo espaço para outras espécies 

de discursos expressivos que habitam o comercial. 

Após definirmos o Objeto de Estudo e estabelecermos os dois pontos 

fundamentais da pesquisa que aqui se apresenta, a Pergunta de Pesquisa e a Hipótese de 

Pesquisa, resta delimitar com precisão o recorte da ação do Objeto ao qual a presente 

pesquisa se dedica: a presente pesquisa se restringe ao Objeto Jingle inserido na 

produção do comercial da campanha publicitária. O polo da produção do Jingle que é 

veiculado como parte integrante de um comercial (seja ele um comercial de rádio, de 

televisão, da Internet) é o espaço delimitado do Recorte da Pesquisa. 

Poderíamos averiguar a Hipótese de Pesquisa em outros polos do complexo 

comunicacional, por exemplo, no montante de investimento do Jingle em relação ao 

total de gastos de uma campanha; no número de veiculações de comerciais nos quais 

contam Jingles nas principais emissoras de Rádio, Televisão e nos Sites dos 

anunciantes; no total de Jingles “baixados” de Sites constantes dos Ipods de uma 

determinada população de jovens numa cidade. 

No entanto, por trazer em si a possibilidade de, juntamente com a perda 

quantitativa de espaço, uma perda qualitativa na estruturação do discurso do Jingle, a 

Hipótese de Pesquisa impõe que seja direcionado à estruturação do Jingle, ao polo de 

produção do Jingle, o olhar investigativo. 

Portanto, o Recorte de Pesquisa é centrado na produção do Jingle inserido no 

comercial. 

Finalmente, passamos a descrever o modo como a presente pesquisa foi 

estruturada: 

O Capítulo I traz o embasamento teórico e o procedimento metodológico que 

nortearam a presente pesquisa. Fincado sobre os pilares de duas correntes teóricas, a 

saber, o Funcionalismo e o Estruturalismo, este trabalho intenta olhar para o entorno e 

para o interno do Objeto; devidamente caracterizado como a música inserida na 

campanha publicitária, a música a serviço de uma mensagem que visa a persuadir, a 

despertar no consumidor desejo pela coisa anunciada, o Jingle carrega em seu “código 

genético” o elemento persuasivo; o Jingle tem, como sua função essencial, “tocar” o 

consumidor de modo a encantá-lo, convencê-lo, levá-lo à proximidade com um 

determinado produto, marca, anunciante ou serviço. O Jingle, essencialmente, é uma 

“música para estimular o consumo” e, portanto, tem uma função muito bem definida. 

Porém, para desempenhar plenamente tal função, o Jingle deve ser estruturado de modo 



a atender a todos os requisitos solicitados de uma música composta especialmente para 

estimular o consumo. 

Embasada teoricamente, a pesquisa requer um método pela qual serão feitas as 

perguntas que visam a responder a Pergunta de Pesquisa; um caminho de investigação 

que possibilite a comprovação (ou a não-comprovação) da Hipótese de Pesquisa; um 

método que aponte técnicas que permitem que sejam alcançados os objetivos propostos. 

A mescla das técnicas da Análise de Conteúdo e da Análise do Discurso define o caráter 

metodológico da presente pesquisa. Pela via da primeira, serão analisados os dados 

quantitativos obtidos pelo pesquisador; pela segunda, os dados qualitativos. A cada uma 

delas foi dedicado um capítulo, descritos a seguir. 

O Capítulo II será dedicado a aferir a média de tempo dedicado ao Jingle dentro 

do comercial, com o intuito de averiguar uma eventual diminuição quantitativa no 

tempo destinado ao Jingle na estruturação da mensagem expressa pelo comercial 

veiculado pelos meios de comunicação Rádio, Televisão e Internet na primeira década 

do século XXI, na Era dos Meios Digitais, em comparação ao comercial veiculado pelos 

meios de comunicação Rádio e Televisão ao longo do período que compreende desde o 

início da década de 1930 até o final da década de 1990, pelas épocas a que aqui 

chamaremos respectivamente de “Era do Rádio” e “Era da Televisão”. Encontrada, de 

fato, tal diminuição, estará de certa forma apontada uma espécie de perda de 

importância quantitativa do Jingle dentro do comercial. Contudo, tal inferência ainda irá 

requerer o complemento da averiguação acerca de uma eventual perda qualitativa do 

Jingle. Tal averiguação dar-se-á por meio da análise estrutural dos Jingles que compõem 

o capítulo seguinte da presente pesquisa. 

O Capítulo III será dedicado à análise estrutural do discurso do Jingle em cada 

uma das mencionadas “Eras”, com o intuito de esmiuçar as transformações que se 

deram na estruturação da mensagem expressa pelo Jingle dentro comercial veiculado 

durante a Era do Rádio, quando a linguagem sonora era a única de que o meio de 

comunicação dispunha e, portanto, o discurso sonoro se impunha de modo unívoco; 

passando pela Era da Televisão, quando a imagem trouxe sua linguagem para o meio de 

comunicação e transformou o discurso sonoro num discurso audiovisual; chegando à 

Era dos Meios Digitais, aqui chamada de “Era da Internet”, quando a linguagem 

audiovisual ganhou possibilidades de armazenamento, compartilhamento e acesso ainda 

que em deslocamento, transformando o discurso num discurso dirigido a uma nova 

espécie de consumidor; um consumidor que não mais é um receptor refém das 



mensagens emitidas pelo emissor, mas, sim, um receptor-emissor de mensagens – das 

mensagens que ele escolhe receber, que ele escolhe emitir, que ele escolhe compartilhar. 

Finalmente, após o terceiro capítulo, serão apresentadas as conclusões a que a 

presente pesquisa levou o pesquisador; à comprovação ou à não-comprovação da 

Hipótese de Pesquisa; à resposta ou às respostas à Pergunta de Pesquisa. 

Após definirmos o Objeto de Estudo, estabelecermos os dois pontos 

fundamentais da Pesquisa, precisarmos o Recorte da Pesquisa, descrevermos o modo 

como a pesquisa foi estruturada, é chegada a hora de irmos à pesquisa propriamente 

dita: a pesquisa que intenta lançar luz sobre um dos elementos constituintes do 

complexo expressivo do comercial no atual momento da publicidade brasileira; qual a 

função, qual a importância, qual, enfim, o papel do Jingle nesta a que chamamos de a 

“Era da Internet”. A presente pesquisa ambiciona, ainda, trazer a contribuição de gerar 

uma espécie de conhecimento para uma área tão pouco estudada pelos teóricos da 

comunicação, uma área da publicidade sobre a qual há parco material de registro e de 

estudo; tal conhecimento da realidade atual do Jingle poderá levantar questões de 

relevância, ainda que seja apenas pelo fato de esta pesquisa se arvorar a evidenciar a 

atual situação do Jingle dentro do comercial brasileiro e, assim, apontar fatores que o 

trouxeram a tal situação e despertar o interesse de estudiosos, compositores, produtores 

e até mesmo anunciantes em transformar o momento presente do Jingle no Brasil 

naquele que será o primeiro momento de uma nova realidade, uma realidade na qual o 

Jingle ocupe posição de vital importância, desempenhe o papel de protagonista no 

complexo expressivo do comercial. Uma terra musical por natureza, qual a terra 

brasileira, não deve prescindir do elemento musical na construção do discurso do 

comercial, uma espécie de produção publicitária que ainda mantém forte vínculo com o 

consumidor brasileiro neste princípio de século XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – O Referencial Teórico-Metodológico 

 

1. Da Metodologia 

W. Mozart, ao longo da segunda metade do século XVIII, constituiu como 

manifestação musical ímpar aquela a que se denominou Forma Sonata. 

A Forma Sonata, ternária por natureza, definia a existência de uma grande 

primeira sessão musical à qual se denominou “Exposição”. Podendo ser antecedida por 

uma “Introdução”, a Exposição contava com a apresentação do “primeiro tema” (na 

tonalidade da tônica tanto para as peças compostas no Modo Maior quanto para as peças 

compostas no Modo Menor) e do “segundo tema” (em regra, quando nas peças 

compostas no Modo Maior, expostas na tonalidade do quinto grau da tônica e, nas peças 

compostas no Modo Menor, na tonalidade relativa maior da tônica) interligados por 

uma “Transição” que levava o “tema” de um tom a outro e, eventualmente sucedidos 

por uma Codeta, na qual o compositor encerra a primeira sessão da peça musical. 

Sucedia a Exposição uma sessão contrastante denominada “Desenvolvimento”. 

O Desenvolvimento tinha por característica primal ser modulante. Em contraposição às 

tonalidades estritamente definidas da Exposição, o Desenvolvimento utilizava os 

elementos melódicos dos temas, mas tendo como missão principal apresentá-los nas 

mais diversas tonalidades possíveis. 

A terceira sessão da Forma Sonata denomina-se “Reexposição”. É uma sessão 

na qual os dois temas desenvolvidos na Exposição são reexpostos (em regra, tanto nas 

peças compostas no Modo Maior quanto nas peças compostas no Modo Menor, na 



tonalidade da tônica), sucedidos pela Coda, na qual o compositor encerra a peça 

musical. 

Um observador desavisado, exposto inadvertidamente ao exemplo acima 

descrito, poderia categorizar: o compositor da segunda metade do século XVIII estava 

“engessado” pela forma. A Forma Sonata cerceava toda e qualquer possibilidade de 

arroubo criativo, afinal o compositor era “obrigado” a seguir as diretrizes da forma. 

Isso não se revela verdadeiro. 

A Forma Sonata permeou – e orientou – a maior parte das mais de 670 peças 

musicais de Mozart, o gênio austríaco. 

Ao invés de “engessar” o compositor, a Forma Sonata servia como rumo, como 

diretriz, como método composicional. A Forma Sonata era qual o curso de um rio, pelo 

qual a correnteza de criatividade – e genialidade, no caso específico de Mozart – levaria 

suas águas aos privilegiados ouvidos da humanidade. 

Também dessa forma, a Metodologia deve servir de “curso do rio” para a 

“correnteza” da pesquisa científica. Em lugar de cercear a produção de conhecimento, 

direciona o caminho pelo qual o conhecimento deve dar seus passos. 

Como afirma F. V. Rudio em “Introdução ao projeto de pesquisa”: 

 

O método serve de guia para o estudo sistemático do enunciado, 

compreensão e busca de solução do referido problema. Examinado mais 

atentamente, o método da pesquisa científica não é outra coisa do que a 

colaboração consciente e organizada, dos diversos procedimentos que 

nos orientam para realizar o ato reflexivo, isto é, a operação discursiva 

de nossa mente. (2001, p. 15). 

 

Ademais, por não se tratar de uma temática exclusivamente verbal; por se tratar 

de uma manifestação que tem seu nascedouro no ramo de atividade das Artes, por 

resvalar na dificuldade de conceituação precisa – “visível”, “palpável” – de 

procedimentos e métodos de análise, o Objeto de Pesquisa, o Jingle, requer uma 

metodologia específica para sua devida exploração e análise. A pesquisa que tem como 

Objeto o Jingle requer uma metodologia específica para que se consolide uma 

caracterização de real cientificidade. Como salientam Bauer e Gaskell: 

 



A predominância dos dados verbais nas ciências sociais deixa o som e a 

música como recursos geralmente subexplorados para pesquisa social. 

A expansão atual e o poder emocional dos sons, e da música como um 

meio de expressão simbólica, parecem sugerir que eles podem ser uma 

fonte útil de dados sociais. Esse potencial, contudo, não está ainda 

combinado com uma metodologia eficiente, e uma massa crítica de 

pesquisa. (2008, p. 385-386). 

 

Justamente por intentar contribuir na construção de “uma massa crítica de 

pesquisa”, o presente trabalho pretende estabelecer rigorosa metodologia, a fim de 

sedimentar sobre alicerce efetivamente científico as afirmações e conclusões que, 

porventura, venha a alcançar. 

Definida a importância do detalhamento da metodologia a ser empregada no 

presente estudo, passamos a descrever o modo como será feita a pesquisa específica que 

intentará responder à pergunta: qual a importância, qual o papel desempenhado pelo 

Jingle na Era das Mídias Digitais? 

 

1.1 A especificidade do objeto de estudo 

O objeto do estudo Jingle traz consigo uma especificidade no que tange à sua 

linguagem: o Jingle existe sob a forma da linguagem musical. 

Sendo assim, primeiramente será preciso definir a linguagem musical como o 

elemento partícipe de um sistema amplo de Linguagem. 

Definida por similaridade a relação intrínseca entre a linguagem musical e o 

todo do sistema de linguagem, será possível construir a argumentação que embasará o 

processo metodológico pelo qual intentaremos tornar evidente o processo de 

estruturação de mensagens por signos escolhidos dentro de uma linguagem específica – 

no caso, a linguagem musical – a fim de construir um discurso musical que se encontra 

inserido num discurso mais amplo. 

Julia Kristeva, ao analisar o discurso científico e situá-lo no momento em que 

procura a linguagem, em que se assenta sobre a linguagem, em que se vale da 

linguagem e no qual, não raramente, se rende à linguagem, aborda a questão: 

 

Num momento decisivo de auto-análise, o discurso (científico) se volta 

hoje sobre as linguagens para retirar seus modelos. 



Ou melhor, já que a prática (social; isto é, a economia, os costumes, a 

arte etc.) é encarada como um sistema significante “estruturado como 

uma linguagem”, toda prática pode ser cientificamente estudada como 

modelo secundário relativamente à língua natural, modelada sobre essa 

língua e modelando-a. (1971, p. 307). 

 

Por mais específica que seja a linguagem musical, ela utiliza procedimentos 

similares de estruturação, que permitem inseri-la no contexto de um sistema amplo de 

Linguagem. Contudo, fica explícito que tal apropriação só pode ocorrer no seio da 

análise estrutural do discurso musical. Ali, na estrutura sobre a qual se edifica o 

discurso, é que se encontra a escolha dos signos a serem utilizados, a decisão pela 

construção de cada estágio do alicerce da Linguagem, a sucessão de passos que visa a 

sedimentar o discurso – no caso do presente estudo, o discurso musical. 

Claude Lévi-Strauss sustenta a possibilidade de tal procedimento de estruturação 

ser encontrado e definido na análise das estruturas, nas formas que delimitam os 

conteúdos dos discursos: 

 

Se, como cremos, a atividade inconsciente do espírito consiste em 

impor formas a um conteúdo, e se as formas são fundamentalmente as 

mesmas para todos os espíritos, antigos e modernos, primitivos e 

civilizados – como o estudo da função simbólica, tal como se exprime 

na linguagem, o mostra de maneira tão notável – é preciso e basta 

atingir a estrutura inconsciente, subjacente a cada instituição ou a cada 

costume, para obter um princípio de interpretação válido para outras 

instituições e costumes, sob a condição, naturalmente, de estender 

bastante a análise. (1989, p. 37). 

 

Contudo, devido à especificidade da linguagem musical, é necessária a criação 

de um método particular tanto para a investigação do objeto de estudo, quanto para sua 

análise. Ainda que sejam detectáveis traços de similaridades entre as estruturas das 

linguagens, a linguagem musical requer métodos próprios de análise: é preciso adequar 

o jargão, trazer nitidamente à tona os elementos comparativos, especificar os signos 

exclusivos da linguagem musical. O “texto” musical traz similaridades estruturais com 

qualquer outro “texto”; no entanto, para uma melhor análise de ambos os “textos” faz-se 

necessário, primeiramente, estabelecer os pontos de similaridades entre eles para então, 



em seguida, direcionar a análise especificamente para a espécie de “texto” referente ao 

objeto de estudo propriamente dito. O antropólogo Claude Lévi-Strauss aponta para a 

necessidade de se estabelecer um método próprio, “original”, pelo qual se estruturam as 

“investigações” sobre “situações do mesmo gênero”, porém expressas por diferentes 

linguagens: 

 

Situações do mesmo gênero apresentam-se muitas vezes nas ciências 

humanas e sociais. [...] Deste ponto de vista, cada tipo de estudos 

estruturais tem pretensão à autonomia, à independência com relação a 

todos os outros e também com relação à investigação dos mesmos fatos, 

mas fundado sobre outros métodos. (1987, p. 322). 

 

No entanto, a criação de um “método original” não deve resvalar na pretensão 

do pesquisador; ao contrário, é parte da convicção de que é preciso construir um método 

específico para cada objeto de estudo, para cada tipo de pesquisa; é preciso construir um 

método específico para cada pesquisa. A assertiva de Lévi-Strauss corrobora a linha de 

conduta a ser implementada no presente trabalho: “As novas perspectivas abertas pela 

teoria da comunicação resultam, precisamente, dos métodos originais que foi preciso 

elaborar para tratar dos objetos – dos signos – que se podem doravante submeter a uma 

análise rigorosa”. (1987, p. 359). 

Desse modo partimos, então, para a “criação de um método original” que 

sedimentará a pesquisa. Não sem antes alertar para a especificidade da documentação a 

ser colecionada e utilizada. 

 

1.2 A especificidade da documentação 

O estudo sobre o Jingle parte de uma especificidade intrínseca ao próprio 

Objeto; a documentação é registrada num formato pouco usual: o registro de áudio. 

O estudo sobre o Jingle, restrito ao universo de produção de Jingles no Brasil, 

ganha um elemento complicador no que tange à documentação: as dificuldades de 

registro e armazenamento do material gravado e a pouca atenção dada aos registros 

fonográficos ao longo de parte do período histórico a ser abordado – a saber, os mais 

recentes 79 anos da história brasileira. 

Ao definir o início do período histórico da pesquisa de dados no ano de 1932 – 

muito tempo antes, portanto, do aparecimento da fita magnética (somente pelo final da 



década de 1940), que permitiu o registro fonográfico de modo mais simples, rápido e 

barato –, dá-se conta de que é imensa a quantidade de material produzido, porém não 

registrado, ao longo de muitos anos da história brasileira. Uma pequena parte do 

registro fonográfico deu-se em discos de acetato, outra pequena parte chegou aos dias 

atuais por registros feitos em épocas posteriores à produção do Jingle propriamente dita. 

O exemplo mais emblemático dessa espécie de “história oral” que se estabeleceu com 

relação aos registros de Jingles produzidos nos primórdios do que viremos a denominar 

de aqui por diante como “Era do Rádio”, é o caso daquele que é considerado o primeiro 

Jingle produzido no Brasil. Datado de 1932, seu registro fonográfico deu-se apenas nos 

anos cinquentas, quando cantado por um radialista que conheceu o Jingle, narrou a 

história, e registrou o fato num programa de rádio. 

Assim, é necessário estabelecer, de modo imprescindível, a validade dos 

registros fonográficos como parte da documentação arrolada para a pesquisa. Para tanto, 

devemos nos valer das palavras de A. C. Gil: 

 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da 

pesquisa bibliográfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na 

pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas sobretudo por material 

impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental as fontes 

são muito mais diversificadas e dispersas. Há, de um lado, os 

documentos “de primeira mão”, que não receberam nenhum tratamento 

analítico. Nesta categoria estão os documentos conservados em 

arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, tais como 

associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos etc. 

Incluem-se aqui inúmeros outros documentos como cartas pessoais, 

diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, 

boletins etc. (1996, p. 50). 

 

Ou ainda mais precisamente, mais especificamente, devemos nos embasar nas 

palavras de A. Chizzotti: 

 

Documentação é toda informação sistemática, comunicada de forma 

oral, escrita, visual ou gestual, fixada em um suporte material, como 

fonte durável de comunicação. [...] O documento é, pois, qualquer 

informação sob a forma de textos, imagens, sons, sinais etc., contida em 



um suporte material (papel, madeira, tecido, pedra), fixados por técnicas 

especiais como impressão, gravação, pintura, incrustração etc. (2001, p. 

53). 

 

Ainda que munida de farto material fonográfico – produzido e registrado 

sobretudo a partir da década de 1950 –, a presente pesquisa contará com parca coleção 

de material literário específico por conta de a bibliografia acerca deste Objeto de Estudo 

ser quase inexistente. Tal fato demandará um enfoque direcionado mais à análise do 

material fonográfico do que a conceitos previamente constituídos. Também por isso a 

pesquisa sobre o Jingle no Brasil tem caráter acentuado de relevância; a partir dela 

construir-se-á o conhecimento acerca desse importante e específico componente do 

complexo comunicacional. 

Porém, mesmo sendo a Música uma manifestação cuja documentação se dá 

principalmente pelo registro fonográfico, situando a pesquisa acerca do Jingle naquela a 

que A. C. Gil chamou de “pesquisa documental”, a Música permite, também, uma 

espécie de “documentação bibliográfica”, constituída “sobretudo por material impresso 

localizado nas bibliotecas”: a partitura, uma forma de documentação que poderíamos 

aderir às outras tantas enumeradas por A. Chizzotti. 

Especificaremos mais adiante tanto o momento da pesquisa quanto o modo pelo 

qual serão utilizadas as partituras, os documentos grafados em linguagem específica, a 

linguagem musical. Por ora vamos especificar os passos a serem dados na busca de 

precisão científica para os procedimentos de investigação do Objeto de Estudo e sua 

posterior análise. 

 

1.3 Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho de pesquisa será dividido em três etapas, a saber: 

 

1. Compilação do material a ser analisado 

2. Análise “quantitativa” do material – Tratamento de primeira ordem 

3. Análise “qualitativa” do material – Tratamento de segunda ordem 

 

Serão descritas a partir de agora cada um das etapas enumeradas acima, de modo 

a precisarmos cada passo metodológico estruturado para a pesquisa e, também, a 



explicitarmos o caráter específico dos termos “quantitativa” e “qualitativa” que 

aparecem acima entre aspas. 

 

1.3.1.
 
A compilação do material 

Foram catalogados e registrados em arquivos de áudio (WAV) um total de 1000 

comerciais produzidos no Brasil desde a década de 1930 até a primeira década do século 

XXI. Para tanto, foram consultados os arquivos da Biblioteca Nacional; das rádios 

Gazeta e Bandeirantes, em São Paulo; do Banco de Dados do Instituto Cultural da 

ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing; do Museu Virtual Memória da 

Propaganda; de inúmeros sites especializados na memória e conservação da propaganda 

brasileira. 

Em seguida, foram convertidos em arquivos de áudio (MP3) todos os 1000 

comerciais. Utilizando um conversor específico, cada um dos 1000 comerciais se 

transformou em um track, uma “faixa de CD”. O CD contendo o universo de comerciais 

colecionados faz parte do anexo da presente pesquisa. 

O total de comerciais foi dividido em três grupos definidos pela época em que 

foram produzidos e veiculados. As épocas que definiram os grupos de comerciais foram 

denominadas de modo esquemático: 

 

1. Era do Rádio – período compreendido entre as décadas de 1930 e 1940 

2. Era da Televisão – período compreendido entre as décadas de 1950 e 1990 

3. Era da Internet – período compreendido entre os anos 2000 e 2010 

 

Cada uma das “Eras” é constituída de um número específico de comerciais, a 

saber: 

 

1. Era do Rádio – 30 comerciais 

2. Era da Televisão – 470 comerciais 

3. Era da Internet – 500 comerciais 

 

A etapa posterior à compilação do material requeria, para análise, uma amostra 

do universo total de comerciais. 

Pelo método de “amostra aleatória simples”, a ser especificado no segundo 

capítulo deste trabalho, foram formados novos três grupos de comerciais, também 



definidos do mesmo modo pelas épocas em que foram produzidos e veiculados, também 

denominados do mesmo modo esquemático, porém contendo diferentes quantidades de 

comerciais: 

 

1. Era do Rádio – 30 comerciais 

2. Era da Televisão – 237 comerciais 

3. Era da Internet – 237 comerciais 

 

Finalmente, para a etapa final de análise, seriam requeridos – já do universo 

imediatamente anterior da pesquisa (o universo amostral), não mais do universo inicial 

– 20 comerciais de cada “Era”. 

Também pelo método de “amostra aleatória simples”, a ser especificado no 

segundo capítulo deste trabalho, foram formados novos três grupos de comerciais, ainda 

definidos do mesmo modo pelas épocas em que foram produzidos e veiculados, ainda 

denominados do mesmo modo esquemático e contendo diferentes quantidades de 

comerciais em relação à fase anterior, porém quantidades iguais entre si, entre as três 

“Eras”: 

 

1. Era do Rádio – 20 comerciais 

2. Era da Televisão – 20 comerciais 

3. Era da Internet – 20 comerciais 

 

Descritos os modos pelos quais foram compilados o material-primeiro e seus 

materiais derivados, alcançamos a segunda etapa da pesquisa. 

 

1.3.2.
 
O tratamento de primeira ordem 

A pesquisa que visa a responder a indagação contida na Hipótese de Pesquisa, 

que intenta definir qual a importância, qual o papel desempenhado pelo Jingle na Era 

das Mídias Digitais, é pautada por duas fases de análise: 

 

1. chamada de “quantitativa”, baseada no referencial teórico da Análise de 

Conteúdo, a primeira fase é aquela na qual o material coletado para a pesquisa será 

submetido a uma espécie de medição; serão aferidos os tempos totais dos comerciais 

componentes do universo amostral, serão medidos os tempos destinados aos Jingles dos 



comerciais de cada uma das “Eras”, será calculada a média de tempo destinado ao 

Jingle dentro dos comerciais. 

2. chamada de “qualitativa”, baseada no referencial teórico da Análise do 

Discurso, a segunda fase é aquela na qual um número menor de comerciais que 

contenham, necessariamente, o Jingle entre seus elementos expressivos, serão 

analisados em sua forma estrutural; quais os elementos estritamente musicais (melodia, 

harmonia e ritmo), quais os elementos literários (a letra), quais os elementos do aspecto 

estrito da produção do Jingle (arranjo, instrumentação, interpretação) foram utilizados 

para transformar a música do comercial num elemento expressivo de importância dentro 

do comercial. 

 

Tratemos, por ora, da primeira fase de análise. 

 

1.3.2.1.
 
A Análise de Conteúdo 

Primeiramente, é preciso salientar que as técnicas metodológicas da Análise de 

Conteúdo e da Análise do Discurso não são incompatíveis entre si; ademais, 

eventualmente, podem vir a ser complementares. 

Caso seja possível integrar as duas técnicas, a possibilidade de comprovação ou 

de negação da Hipótese de Pesquisa aumenta sobremaneira, pois estas serão embasadas 

por dois flancos de análise: aquele que pode trazer a contribuição do número preciso e 

aquele que traz a contribuição conceitual da análise da estrutura do Objeto de Pesquisa; 

de modo esquemático poderíamos dizer que a somatória das técnicas possibilita a 

junção da informação que quantifica a manifestação do Objeto com a informação que 

qualifica a manifestação do Objeto. 

 

Por último, precisemos que a análise qualitativa não rejeita toda e 

qualquer forma de quantificação. Somente os índices é que são retidos 

de maneira não frequencial, podendo o analista recorrer a testes 

quantitativos: por exemplo, a aparição de índices similares em discursos 

semelhantes. 

Em conclusão, pode dizer-se que o que caracteriza a análise qualitativa 

é o fato de a inferência – sempre que é realizada – ser fundada na 

presença do índice (tema, palavra, personagem etc!), e não sobre a 



frequência de sua aparição, em cada comunicação individual. 

(BARDIN, 2009, p. 142). 

 

Feita a ressalva que se refere à coexistência das técnicas da Análise de Conteúdo 

e da Análise do Discurso na mesma metodologia de estudo do Objeto desta pesquisa, 

seguimos adiante na descrição do procedimento metodológico da primeira etapa de 

análise. 

A esta fase da pesquisa; após a fase de compilação dos comerciais, partimos para 

a codificação e classificação do material fonográfico disponível. Chamaremos tal 

procedimento de “tratamento de primeira ordem”, qual assim o denominou Jorge 

González: 

 

Em todo trabalho de investigação empírica, em geral se avança primeiro 

na exploração, na descrição, no registro, na codificação e na 

classificação do material empírico gerado a partir de nossas unidades de 

observação. [...] Estas operações conformam um tratamento de primeira 

ordem sobre as determinações iniciais de nosso Objeto e a geramos 

quando construímos a informação básica para estabelecer nossos 

primeiros observáveis. (2007, pp. 79 – 80). 

 

Assim, com o intuito de construir “a informação básica para estabelecer nossos 

primeiros observáveis”, devemos especificar quais são, exatamente, nossos 

“observáveis”: partimos do universo de 1000 comerciais. A tal universo chamaremos 

”população”. 

Dentre os 1000 comerciais da população foram selecionados aleatoriamente 504 

comerciais. A esse novo universo chamaremos “amostra”. 

Os comerciais da amostra foram sorteados e divididos segundo sua época de 

produção e veiculação, como especificado na primeira etapa, a fase da Compilação do 

Material. 

Todos os comerciais da amostra tiveram seus tempos totais medidos. 

Após a primeira medição, foram cronometrados os tempos destinados ao Jingle 

dentro do comercial. 

Estabeleceu-se, assim, um percentual de tempo destinado ao Jingle dentro do 

complexo expressivo do comercial. 



Ao constatar pelo parâmetro amostral o percentual médio de tempo destinado ao 

Jingle dentro do comercial ao longo das mais recentes oito décadas, seria possível 

mensurar, de modo “quantitativo”, qual a importância, qual o papel desempenhado pelo 

Jingle nos comerciais das aqui chamadas “Era do Rádio”, “Era da Televisão” e “Era da 

Internet”. Seria possível definir que, em se constatando uma eventual diminuição no 

tempo destinado ao Jingle dentro do comercial, este teria perdido importância ao longo 

do tempo; de modo contrário, em não se constatando uma eventual diminuição no 

tempo destinado ao Jingle, este não teria perdido importância dentro do complexo 

expressivo do comercial ao longo do tempo. 

Contudo, tal classificação tende a uma espécie de generalização. A diminuição 

do tempo destinado ao Jingle dentro do comercial não indica que todas as vezes nas 

quais o tempo do Jingle for diminuto este tem menor importância dentro do complexo 

expressivo do comercial. 

De fato. De modo algum esta pesquisa tenciona asseverar que todas as vezes nas 

quais o tempo do Jingle for diminuto este tem menor importância dentro do complexo 

expressivo do comercial. Valemo-nos das palavras de F. V. Rudio: 

 

Quer procurando descrever o fenômeno ou, então, tentando explicar a 

relação que existe entre eles, a ciência não está preocupada com casos 

individuais mas sim com generalizações. Dedica-se aos casos 

particulares, no intuito de compreender o conjunto de indivíduos que 

participam da peculiaridade do caso estudado. (1996, p. 12). 

 

Sem, no entanto, nos esquecermos do alerta proferido por Laurence Bardin 

acerca do que é denominado “significação da regularidade”: “Por vezes torna-se 

necessário distanciarmo-nos da crença sociológica na significação da regularidade. O 

acontecimento, o acidente e a raridade possuem, por vezes, um sentido muito forte que 

não deve ser abafado”. [2009, p. 143] 

Desse modo, tanto o fator “generalizante” quanto o fator “acidental” 

mencionados por Rudio e Bardin eventualmente encontrados nessa primeira fase da 

pesquisa terão lugar, importância e função bastante bem definidos quando da análise 

dos Jingles selecionados para a segunda fase do trabalho na etapa a que chamamos 

“tratamento de segunda ordem”. 

 



1.3.3.
 
O tratamento de segunda ordem 

Prosseguindo a trilha estabelecida por Jorge González, ao tratamento de primeira 

ordem – seleção, compilação, descrição, codificação, classificação do material –, sucede 

o tratamento de segunda ordem – a análise do material previamente coletado, explorado, 

descrito, codificado, classificado e selecionado: 

 

Posteriormente, sobre as classificações, codificações e registros que 

geramos, se avança nos procedimentos de análise que tenhamos 

designado para o estudo. [...] As operações de análise constituem 

tratamentos de segunda ordem que toda observação deve intentar e 

efetuar criticamente na forma de uma gama de operações progressivas 

realizadas sobre as configurações de informação que vamos gerando. 

(2007, pp. 79 – 80). 

 

O material coletado que servirá à análise se encontra registrado em CD anexo a 

este trabalho. Os Jingles que porventura vierem a ser analisados em profundidade serão 

registrados, também, em partituras musicais, seguindo o procedimento proposto por 

Bauer e Gaskell: 

 

A música é primariamente um evento sonoro temporal, por isso 

devemos conservar um registro dele, se o quisermos analisar. Este 

registro pode ser feito de muitas maneiras: com um fonógrafo, 

registrando sinais acústicos, com um filme tonal registrando os eventos, 

ou transcrevendo a música em sua escrita musical convencional. 

(BAUER; GASKELL, 2008, p. 368). 

 

A corroborar a linha de raciocínio ora seguida, F. V. Rudio divide o fazer da 

“pesquisa” em duas formas amplas: a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. A 

rigor, as “ordens de tratamento” são aqui de outro modo definidas: 

 

O modo próprio que a ciência tem para obter conhecimento da realidade 

empírica é a pesquisa. E, entre as diversas formas de fazê-la, as que vão 

nos interessar nesse estudo são a descritiva e a experimental. A primeira 

tem por objetivo obter informação do que existe, a fim de poder 

descrever e interpretar a realidade. A segunda, a experimental, está 



interessada, não tanto em descrever os fenômenos tais como já existem 

na realidade, mas em criar condições para interferir no aparecimento 

ou na modificação de fatos a fim de poder explicar o que ocorre quando 

dois ou mais fenômenos são relacionados. (2001, p. 14). 

 

Desse modo, a adentrar o segundo estágio de “tratamento” do material 

pesquisado, cabe ao pesquisador a tarefa de empenhar a análise precisa do material; o 

pesquisador encampa o ofício de determinar a construção do conhecimento sobre o 

Objeto. 

 

A resposta que buscamos surge então do ofício detalhado de gerar 

observáveis e feitos, todos construídos, pois antes da investigação não 

estavam bem delimitados tampouco suficientemente visualizados, nem 

muito menos explicados. Geramos conhecimento a partir de situações 

sobre as quais não sabemos o suficiente, porque tal carência de 

conhecimento nos confronta com eventos ou processos que não 

desejamos que continuem ocorrendo ou que poderiam ser melhorado 

caso coubéssemos como resolvê-los. (GONZÁLEZ, 2007, p. 66). 

 

No caso específico do estudo do Jingle no Brasil, um Objeto pouco estudado, a 

investigação, tanto quanto descrever e explicar, intenta estabelecer os primeiros 

alicerces do conhecimento sobre tal Objeto. 

Há um par de delicadas e tênues linhas a separar o Jingle de outras duas 

manifestações expressivas: 

 

1. de um lado, a música popular – manifestação unicamente artística, cuja 

“matéria prima utilizada em sua construção” é a Música. 

2. de outro lado, a peça publicitária específica, o comercial – manifestação 

comunicacional composta de diversas formas de expressão; dentre as quais, a 

Música. 

 

A proximidade com ao menos estas duas manifestações expressivas denota a 

missão de dificuldade extrema: se, por um lado, sendo essencialmente Música – e, neste 

caso, tendo como par constituinte música e letra; vale dizer, o aspecto estritamente 

musical composto por melodia, harmonia e ritmo e o aspecto literário, poético, que 



compõe a letra –, o Jingle resvala a crença comum de que arte não se explica 

cientificamente; por outro há que se delimitar o raio de ação do Jingle dentro de um 

comercial – definir sua condição de importância para o todo da mensagem, para o todo 

do complexo expressivo que habita o comercial. 

Ladeado por tais duas linhas tênues, o Objeto de Estudo, o Jingle, fica à mercê 

de cuidados extremos para não resvalar tanto numa espécie de “insignificância do ponto 

de vista artístico”, quanto numa espécie de “cientificismo vulgar, incomprovável”. 

A própria existência da pesquisa sobre o Objeto de Estudo Jingle – ainda que 

quase pioneira – já rechaça relativamente a primeira ameaça. 

Outrossim, a segunda ameaça não pode prescindir da chancela teórica para 

sustentar o caráter científico da pesquisa. 

 

Explicar cientificamente um Objeto significa colocar a especificidade 

de seu comportamento, de suas trajetórias, de seus processos 

operacionais que requerem detalhada exploração, descrição, 

classificação, análise e síntese dentro de uma rede de relações 

inteligíveis – e, portanto, comunicáveis – numa totalidade organizada, 

no domínio da qual, se pode regressar para olhar novamente o Objeto 

“inicial”, ora, porém, construído numa multiplicidade de relações que 

determina e nutre reciprocamente uma boa teoria explicativa. 

(GONZÁLEZ, 2007, p. 83). 

 

Definida a possibilidade de tornar a pesquisa sobre o Objeto de estudo Jingle 

uma pesquisa de caráter indubitavelmente científico, resta definir por qual dos caminhos 

possíveis será feita a análise dos fenômenos ligados ao Objeto. 

Bauer e Gaskell apontam três passos a serem seguidos na trilha precisa da 

análise de materiais sonoros ou musicais; dois deles nos interessam de perto: 

 

São necessários três passos na análise para construir indicadores 

culturais para materiais musicais ou sonoros: 

1. Necessitamos registrar e transcrever o evento sonoro para fins 

de análise. 

2. Esta transcrição deve apresentar o som e a música de forma 

semelhante à fala, com uma ordem de elementos (paradigma, 

linguagem) dos quais se podem construir seqüências, de acordo 



com as regras de produção (sintagma, fala/gramática). Os 

elementos do som estão ligados em seqüências, mais ou menos 

complexas. Na música, nós descrevemos aqueles com as 

dimensões, por exemplo, de ritmo, melodia e harmonia; para os 

ruídos, nós reconhecemos ciclos, sonoridade e tipos. 

Uma estrutura particular de sons está associada a um grupo 

social que a produz, ao qual está exposta, e que a escuta (2008, 

p. 366). 

 

O “tratamento de primeira ordem” desta pesquisa, já descrito acima, deu conta 

de parte do primeiro “passo” da análise: os “eventos sonoros estão devidamente 

“registrados” no CD que se encontra em anexo. 

Contudo tanto a segunda metade do primeiro “passo” quanto o segundo “passo” 

da análise requerem a “transcrição” do “evento sonoro”; requerem, enfim, a partitura. 

Desse modo, os 20 (vinte) Jingles colhidos por amostra aleatória simples para 

comporem o universo a ser submetido ao processo de Análise do Discurso não apenas 

se encontrarão registrados em sua forma sonora (em arquivos gravados no CD em 

anexo) como também serão transcritos em partituras grafadas na linguagem musical 

ocidental. As referências aos aspectos estritamente musicais (melodia, harmonia e 

ritmo) contidas nas análises dos referidos Jingles poderão ser avaliadas à luz do registro 

gráfico transcrito.  

 

1.3.3.1. A análise estrutural 

É na estrutura dos objetos que se encontram os traços que unem os processos de 

criação de obras de arte, de peças de campanha, ou mesmo de ações corriqueiras da vida 

cotidiana. 

Desse modo, inevitavelmente, a análise de um Objeto de Estudo cuja linguagem 

é tamanhamente específica quanto o Jingle – a saber, a linguagem musical –, partiria da 

perspectiva estruturalista para tal empreitada. 

Ao olhar para a estrutura do objeto, é possível perceber os traços de 

“invariantes” existentes entre os objetos do mundo que nos cerca. Nas palavras de 

Claude Lévi-Strauss: “É provável que não haja muito mais do que isto na abordagem 

estruturalista; é a busca de invariantes ou de elementos invariantes entre diferenças 

superficiais”. [1989, p. 15] 



Será preciso, a bem do sucesso da empreitada que tem como Objeto de Estudo o 

Jingle, organizar um método que permita aferir precisamente os passos trilhados ao 

longo do tempo na estruturação composicional dos Jingles que perpassam quase 80 anos 

da vida mais recente do Brasil. 

Será preciso, também, averiguar quais mudanças se deram no interior da 

estruturação da linguagem do Jingle em cada um dos momentos históricos nos quais o 

Jingle estes foi confrontado com novos meios de comunicação trazidos pelo incremento 

tecnológico, que possibilitaram novas formas de veiculação dos Jingles e, por 

conseguinte, novas formas de estruturação dos Jingles. 

Por conta disso, será empenhado o processo de constatar qual o papel do Jingle a 

cada câmbio de linguagem, a cada nova forma de estruturar a mensagem musical 

inserida especificamente no comercial. 

Finalmente, será preciso ordenar os fatos de modo a intentar estabelecer com 

veracidade e confiabilidade uma resposta para a Pergunta de Pesquisa: qual a 

importância, qual o papel desempenhado pelo Jingle na Era dos Meios Digitais? 

O primeiro passo, portanto, é a definição de que a análise do Objeto será feita 

levando-se em conta sua base estrutural. 

Para tanto, primeiramente, é preciso que haja ampla e total interação entre a 

realidade do objeto e a objetividade da pesquisa. 

 

Podemos afirmar com toda a clareza que a realidade não está 

estruturada, é estruturável; não está ordenada, é ordenável, mas não de 

qualquer forma, pois não se deixa estruturar de qualquer modo. [...] A 

realidade parece bastante matreira e se comporta de formas caprichosas 

e é a partir de nossa interação com ela que podemos estruturá-la, 

colocá-la dentro de um sistema de relações que estabelecemos visando a 

torná-la inteligível e com isso tornarmo-nos menos dependentes. 

(GONZÁLEZ, 2007, p. 44-45). 

 

Em seguida, é necessário que haja profunda interação entre a realidade do objeto 

e a possibilidade de decifração de sua linguagem 

 

Os humanos somos a única espécie que desenvolve meta-ferramentas e 

meta-linguagens. Vale dizer, somos os únicos capazes de criar 

ferramentas para criar outras ferramentas. Somos os únicos capazes 



(até agora) de desenvolver meta-linguangens, quer dizer, linguagens 

que não tomam como referentes os objetos, mas outras linguagens, 

outros signos; linguagens que falam de outras linguagens. 

(GONZÁLEZ, 2007, p. 36). 

 

Para tanto, em se tratando da linguagem musical, nada mais necessário, nada 

mais vital do que a partitura. 

Para cada nota grafada na partitura há uma intencionalidade do compositor. Ao 

estruturar musicalmente o Jingle, o compositor passa, necessariamente, pela edificação 

de sua construção de notas que se sucedem uma a outra – a melodia –, notas que se 

superpõem uma a outra – a harmonia –, notas que têm durações diferentes umas das 

outras – o ritmo. É pelas marcas deixadas no caminho pelas notas musicais que se torna 

possível entrever o modo como o compositor estruturou o seu discurso. 

Como atestam até mesmo Bauer e Gaskell, autores que não provêm de áreas 

especificamente musicais: 

 

A maioria dos eventos musicais, de um ponto de vista ocidental, 

pode ser caracterizada a partir de diversas dimensões: a 

melodia, que é a seqüência de tons que nós podemos facilmente 

lembrar; a harmonia, que é o sistema que ordena a melodia; o 

ritmo, que é o tempo da progressão musical. (BAUER; 

GASKELL, 2008, p. 378). 

 

Os conceitos cravados na partitura de um Jingle nada mais são do que um 

“mediador linguístico”, nas palavras de González: “Conhecemos objetos e somente 

podemos conhecê-los por meio de conceitos, por meio de mediadores linguísticos que 

aprendemos a utilizar com a linguagem no curso da vida”. 

Tais “mediadores linguísticos” serão trazidos em coleção e facilitarão a análise 

estrutural do Objeto. Para cada Jingle selecionado na fase do “tratamento de segunda 

ordem”, será grafada sua respectiva partitura. Para além disso, será grafada também a 

letra do Jingle. 

Assim, dois flancos de análise estrutural se abrem: a possibilidade de se analisar 

exclusivamente os elementos musicais e a possibilidade de se analisar os elementos 

literários contidos num Jingle. 



Finalmente, abrir-se-á a possibilidade de um terceiro flanco de análise: a análise 

dos efeitos sonoros embutidos num Jingle pelos aspectos instrumentais, de interpretação 

e do arranjo musical. 

Para tanto, para dar conta da análise estrutural do Objeto, o método escolhido foi 

o da Análise do Discurso. 

 

1.3.3.2. A Análise do Discurso 

A afirmação de Luiz Costa Lima 

 

Por mais fácil que seja a linguagem de um produto de massa, mesmo 

por mais redundante que seja a sua facilidade, aplicar-lhe os métodos da 

chamada “análise de conteúdo” desenvolvidos pela sociologia da 

comunicação norte-americana será, previamente, impossibilitar-se de 

saber do que se fala. (2002, p. 63). 

 

pode soar deveras radical. 

No entanto, de fato, a Análise de Conteúdo não possibilitaria um estudo 

completo no que tange à compreensão “do que se fala” num Jingle. 

A utilização da técnica da Análise de Conteúdo naquele a que chamamos de 

“tratamento de primeira ordem” intenta “quantificar” o tempo médio destinado ao Jingle 

dentro do comercial e, por meio de tal “quantificação”, medir uma provável diminuição 

de tempo destinado ao Jingle e, por conseguinte, apontar para uma perda de importância 

do Jingle dentro do complexo expressivo do comercial. 

No entanto, a utilização da técnica da Análise do Discurso naquele a que 

chamamos de “tratamento de segunda ordem” intenta “qualificar” os recursos da 

linguagem musical utilizados na estruturação dos Jingles em suas diferentes Eras de 

produção e veiculação; por meio de tal “qualificação”, apontar para um provável 

empobrecimento no uso dos recursos de linguagem, o que indicaria, também, uma perda 

de importância do Jingle dentro do complexo expressivo do comercial. 

Aproveitando uma entre tantas definições para a Análise do Discurso, Eliseo 

Verón sintetiza: 

 

A Análise dos Discursos consiste na identificação, na superfície 

discursiva, dos traços que remetem às condições de produção dos 



discursos. Esses traços são o suporte de operações que devem ser 

reconstituídas, operações que tomam a forma de regras de criação 

desses discursos. Um pacote dessas regras que definem as exigências da 

criação de um tipo ou de um gênero, é o que eu chamo de uma 

gramática de produção. Ora, na superfície discursiva, todos os traços 

estão, pode-se dizer, no mesmo nível: como distinguir o que concerne ao 

tipo, daquilo que diz respeito ao suporte tecnológico, do gênero, da 

estratégia? Na resposta a esta pergunta entra em jogo toda a pertinência 

da análise. (2004, p. 250). 

 

Portanto, cabe a esta pesquisa, valendo-se do conhecimento dos recursos e 

mecanismos da “gramática de produção” musical, distinguir tipo, gênero, estratégia, 

suporte tecnológico, manifestações que se encontram muito abaixo da “superfície 

discursiva”; encontram-se, mesmo, na estrutura de um Jingle. 

É necessário – a fim de nos certificarmos de que o método corrobora na 

demonstração prática o que reza a corrente teórica –, desse modo, atrelar a Análise do 

Discurso (o método) ao Estruturalismo (a corrente teórica) num exemplo, para que se 

explicite a formatação que a análise do discurso de um Jingle poderia configurar, 

quando sustentada pelo pensamento estruturalista. 

Ao tratar do mito, Lévi-Strauss indaga acerca de um fenômeno que ocorre, 

também, na estrutura da linguagem musical: 

 

Contudo, esses mitos, aparentemente arbitrários, se reproduzem com os 

mesmos caracteres e segundo os mesmos detalhes nas diversas regiões 

do mundo. Donde o problema: se o conteúdo do mito é inteiramente 

contingente, como compreender que, de um canto a outro da terra, os 

mitos se pareçam tanto? [...] 

Inúmeras teorias recentes sobre a mitologia procedem de uma confusão 

análoga. Segundo Jung, significações precisas estariam ligadas a certos 

termos mitológicos, que ele denomina arquétipos. (1987, p. 240). 

 

A música ocidental, desde o final do século XV e primórdios do século XVI, 

conviveu, desenvolveu, levou às últimas conseqüências os recursos expressivos 

permitidos pela tonalidade. Ao tratar da tonalidade, o musicólogo Vincent Persichetti 

constroi um texto semelhante ao do antropólogo, partindo de uma indagação que 



provém de campos semânticos distintos, mas mantêm forte similaridade estrutural; a 

tonalidade é, claramente um “arquétipo musical” no ocidente; é, qual um mito, 

“contingente” mas tem semelhança – e identidade – com sistematizações musicais 

estabelecidas, desenvolvidas e obedecidas “de um canto a outro da Terra”: 

 

A tonalidade não existe como algo absoluto. É implicada pela 

articulação harmônica e pela tensão e relaxamento dos acordes ao redor 

de uma nota ou de um acorde base. Um estilo ou período particular nem 

sempre está limitado pela predileção por um único tipo de tonalidade. A 

música do século XX faz uso de muitos graus de tonalidade e emprega 

muitos meios para estabelecê-los. (1985, p. 251). 

 

Lévi-Strauss segue a estabelecer “traços” na superfície discursiva, que 

indicariam a estrutura a sustentá-la: 

 

Perguntou-se muitas vezes porque os mitos, e mais geralmente a 

literatura oral, usam tão freqüentemente a duplicação, triplicação ou 

quadruplicação de uma mesma seqüência. Se nossas hipóteses são 

aceitas, a resposta é fácil. A repetição tem uma função própria, que é de 

tornar manifesta a estrutura do mito. (1987, p. 264). 

 

Persichetti, ao considerar as amplitudes harmônico e melódica que compõe uma 

“textura” sonora, trata a questão de modo muito semelhante ao modo como o 

antropólogo trata a questão do mito a se duplicar, triplicar, quadruplicar: 

 

A combinação vertical das texturas harmônicas produzem formações 

“poliacordais” e compostas, mas combinações sucessivas asseguram o 

movimento de um tipo a outro de textura sonora e o funcionamento de 

materiais harmônicos heterogêneos ao lado uns dos outros. Surge um 

problema de textura a partir da manipulação dos materiais de transição 

que conduzem de um tipo de harmonia a outro. (1985, p. 275). 

 

Evidentemente, este caso de similaridade, isolado em si mesmo, não é garantia 

de que este exemplo, por si só, tenha o caráter científico-teórico-metodológico. É fato. 

No entanto, como assevera F. V. Rudio: “Na ciência não se espera que uma causa, 



sozinha, seja suficiente para produzir fenômenos. Mas é necessário haver uma 

conjunção de causas que, influenciando-se mutuamente, criem uma situação onde o 

fenômeno é capaz de manifestar-se”. (2001, p. 13). 

Em busca dessa “conjunção de causas”, eventualmente encontradas na estrutura 

dos Jingles selecionados quando do “tratamento de primeira ordem”, a presente 

pesquisa lançará mão do método da Análise do Discurso quando do “tratamento de 

segunda ordem”. 

 

1.3.3.3. A análise da partitura 

A Música, tal qual a conhecemos, dispõe de duas frentes de ação para buscar seu 

mais alto grau de miticidade: 

 

1. a música, propriamente dita 

2. a letra 

 

A análise da letra parte de um pressuposto literário; o Discurso da letra de um 

Jingle é um discurso verbal, interpretado pelo cantor (a) ou cantores (as) do Jingle. 

A análise da música, propriamente dita, divide-se em três flancos, a saber: 

 

1. melodia 

2. harmonia 

3. ritmo 

 

Além dos elementos constitutivos da Música de um Jingle, é necessário aderir 

ainda mais três polos de análise, ambos no âmbito da produção de um Jingle: 

 

1. o arranjo 

2. a instrumentação 

3. a interpretação 

 

Os aspectos abordados para a análise são aqueles que interferem direta (música e 

letra) e indiretamente (produção sonora) na estruturação de um Jingle. Assim, serão 

discriminados e decifrados, primeiramente, os movimentos melódicos, os 

encadeamentos harmônicos, as células rítmicas e os recursos literários utilizados na 



construção da música; em seguida, a análise se direcionará para o entendimento da 

utilização dos recursos de produção sonora de um Jingle. 

Finalmente, após a análise estrutural do Jingle, será feita a análise do Jingle 

inserido na estrutura do comercial, como parte integrante de um complexo expressivo 

comunicacional que conta o elemento musical entre outros elementos expressivos, por 

vezes mais, por vezes menos, por vezes igualmente importantes. 

De cada uma das Eras, os 20 (vinte) comerciais cujos Jingles serão analisados, 

revelarão de forma amostral o Discurso do comercial e o Discurso do Jingle de uma 

época. As considerações acerca do Discurso de uma Era poderão trazer contribuições 

conceituais sobre o modo como o Jingle sofreu transformações ao longo do tempo. 

Eventualmente poderão corroborar a Hipótese da Pesquisa: A Era dos Meios Digitais 

transformou visceralmente o Jingle de um comercial; tornou-o mais curto, menos 

prolixo, com menor quantidade de informações tanto textuais quanto musicais, a fim de 

atender a um público cada vez mais apressado, cada vez menos disponível para ouvir 

uma mensagem a ser “revelada”, cada vez mais suscetível a discursos de caráter 

premente, emergencial, sucinto. 

O fato de a hipótese levantada pela pesquisa requerer comprovação nos leva à 

definição de Laurence Bardin, “levantar uma hipótese é interrogarmo-nos: “será 

verdade que, tal como é sugerido pela análise a priori do problema e pelo conhecimento 

que dele possuo, ou, como as minhas primeiras leituras me levam a pensar, que...?” 

(2009, p. 124). 

Desse modo, para o estudo que aqui se apresenta, uma abordagem quantitativa 

resvalaria na dificuldade extrema de se definirem os elementos intrínsecos à 

estruturação dos Jingles, matéria que embasa o escopo da pesquisa. 

Como salienta Bardin: 

 

A abordagem quantitativa funda-se na frequência de aparição de 

determinados elementos da mensagem. A abordagem não quantitativa 

recorre a indicadores não frequenciais susceptíveis de permitir 

interferências; por exemplo, a presença (ou a ausência) pode constituir 

um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência de aparição. (2009, 

p. 140). 

 



Apoiada nas palavras de Laurence Bardin, a utilização da técnica comumente 

chamada de “pesquisa qualitativa” faz coro ao todo do “discurso” da pesquisa acerca do 

Jingle no Brasil: 

 

A análise qualitativa apresenta certas características particulares. É 

válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um 

acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em 

infer6encias gerais. Pode funcionar sobre corpus reduzidos e 

estabelecer categorias mais discriminantes, visto não estar ligada, 

enquanto análise quantitativa, a categorias que deem lugar a frequências 

suficientemente elevadas para que os cálculos se tornem possíveis. 

Levanta problemas ao nível da pertinência dos índices retidos, visto que 

seleciona estes índices sem tratar exaustivamente o conteúdo, existindo 

o perigo de elementos importantes serem deixados de lado, ou de serem 

tidos em conta elementos não significativos. A compreensão exata do 

sentido é, neste caso, capital. (2009, p. 140). 

 

2. Do Referencial Teórico 

Na pesquisa científica faz-se necessária a especificação do referencial teórico 

que norteará a proposta de dissertação. Sobretudo quando tal proposta parte de um 

Objeto de Estudo sobre o qual pouco versa a literatura específica. Por conta deste fato, a 

dissertação de mestrado que enfatiza o estudo do Jingle na produção do comercial 

brasileiro ao longo das mais recentes oito décadas requer, de modo vital, um preciso e 

escorreito referencial teórico fincado no campo das correntes teóricas da Comunicação 

Social. 

Para servirem de pilares referenciais teóricos, foram eleitas duas correntes 

teóricas do pensamento comunicacional que permitem olhar para o “interno” do Objeto 

de Estudo – proporcionando uma perspectiva ad intra ao trabalho – e, ao mesmo tempo, 

olhar para o “entorno” do objeto de estudo – proporcionando uma perspectiva ad extra 

ao trabalho. Utilizaremos os referenciais teóricos da corrente funcionalista e da corrente 

estruturalista. Afinal, como asseverou Luiz Costa Lima, “qualquer processo pode ser 

examinado de dois ângulos, a saber, o estrutural e o funcional”. (2000, p. 16). 

Partiremos, portanto, da corrente Funcionalista, considerando a lógica primal da 

premência da existência de um Jingle como parte integrante do complexo expressivo do 

comercial. Em seguida ao pensamento da corrente Funcionalista agregaremos o 



pensamento da corrente Estruturalista, considerando as premissas intrínsecas ao modo 

do fazer artístico, composicional, estritamente musical e literário de um Jingle. 

 

2.1 Da abordagem Funcionalista 

Entre as atividades de produção de comunicação, provavelmente seja o Jingle 

uma das que mais perfeitamente se encaixam no célebre Paradigma de Lasswell: 

 

Uma maneira conveniente para descrever um ato de comunicação 

consiste em responder às seguintes perguntas: 

Quem 

Diz o quê 

Em que canal 

Para quem 

Com que efeito? (1971, p. 105). 

 

A existência de um Jingle inserido no complexo expressivo de um comercial não 

pode prescindir de responder a nenhuma das cinco perguntas listadas acima. Senão, 

vejamos: 

 

Quem – O anunciante. Qualquer dos sujeitos da ação musical que banha o comercial, 

daquilo que o Jingle diz – ou ajuda a dizer –, é quem diz. 

 

Diz o quê – Que o produto é barato, que o produto é bom, que o produto é necessário. O 

que quer que seja dito musicalmente (seja fazendo uso apenas de música, seja fazendo 

uso de música-e-letra) é dito pelo quem do paradigma. 

 

Em que canal – Em canais de áudio. Eventualmente de áudio e vídeo, mas de modo 

principial pelos canais de áudio. Pelo rádio, nos primórdios da história do Jingle, em 

seguida pela televisão, atualmente por diversos canais de comunicação; canais esses que 

surgem e se somam aos canais previamente estabelecidos.  

 

Para quem – Para o consumidor (no sentido mais amplo da palavra). A mensagem, que 

foi emitida desde o quem da primeira pergunta, tinha em seu nascedouro um endereço 

preciso: o destinatário da mensagem, do o quê da segunda pergunta. Tal mensagem, 



banhada em música, o canal da terceira pergunta, é destinada, direcionada, 

confeccionada para o quem da quarta pergunta. 

 

Com que efeito – Apresentar o produto ao quem da quarta pergunta; convencê-lo a 

comprar, persuadi-lo de que aquele produto é um bem essencial.  

 

Desse modo, o modelo Funcionalista está presente no nascedouro, na essência da 

existência de um Jingle, assim como está presente no nascedouro da atividade 

publicitária e no cerne do próprio processo da comunicação: 

 

Nosso objetivo básico na comunicação é nos tornar agentes influentes, é 

influenciarmos outros, nosso ambiente e nós próprios, é nos tornar 

agentes determinantes, é termos opção no andamento das coisas. Em 

suma, nós nos comunicamos para influenciar – para influenciar com 

intenção. (BERLO, 2003, p. 27). 

 

O Jingle, então, é parte do processo que “intenciona influenciar” e, como tal, 

desempenhou sua função nos mais diversos meios de comunicação que surgiram ao 

longo das mais recentes oito décadas no Brasil.  

 

2.1.1. O Jingle e meio Rádio 

Considerando o meio pelo qual primeiramente o Jingle foi veiculado e para o 

qual o Jingle foi criado, remetemo-nos necessariamente ao Rádio. 

Quando do início do século XX, o mundo conhecia e convivia com o veículo de 

comunicação mais importante e abrangente de toda a primeira metade do século. 

Contemporâneo do Cinema, o Rádio definitivamente trazia consigo uma nova 

linguagem, uma nova possibilidade de construção de linguagem, uma nova 

possibilidade de comunicação; nova linguagem e nova possibilidade de comunicação, 

fincadas e definidas pelo surgimento do novo meio de comunicação. A importância da 

mensagem não mais estaria apartada da importância do meio que a transmitiria. 

 

Será precisamente em decorrência do fato de estabelecermos a mais 

ampla separação entre cultura e os novos meios que nos tornamos 

incapazes de encarar os novos meios como cultura séria? Será que 



quatro séculos de cultura de livro nos hipnotizaram numa tal 

concentração sobre o conteúdo dos livros e dos novos meios que não 

podemos reconhecer que a própria forma de qualquer meio de 

comunicação é tão importante quanto qualquer coisa que ele transmita? 

(McLUHAN, 2000, pp. 153-154). 

 

 A extrema importância e a inevitabilidade inerente ao surgimento de novas 

tecnologias, sobretudo a partir do final do século XIX e início do século XX, 

transformaria de modo eviterno até mesmo o modo de conceituação da própria evolução 

premente da tecnologia: 

 

Há muito nos acostumamos à noção de que crenças de uma pessoa 

propiciam-lhe forma e cor à existência. Elas fornecem molduras às 

janelas, pelas quais se visualiza a existência. Estamos menos 

acostumados à noção de que as formas de uma ambiência tecnológica 

constituem também janelas-ideias. Cada forma (dispositivo ou 

metrópole) cada situação planejada e realizada pela inteligência factiva 

do homem é uma janela que revela ou deforma a realidade. 

(McLUHAN, 2000, p. 155). 

 

A evolução da tecnologia estaria atrelada, inevitavelmente, à transformação das 

criações artísticas natas à presença dos novos meios, como aponta Erwin Panofsky ao se 

referir especificamente ao cinema, mas cujo conceito pode-se perfeitamente estender à 

criação de Jingles a partir do surgimento do Rádio: 

 

A arte do filme é a única cujo desenvolvimento foi testemunhado desde 

o começo por homens ainda vivos; esse desenvolvimento é tanto mais 

interessante porque se deu em condições contrárias às precedentes. Não 

foi um anseio artístico que propiciou a descoberta e a perfeição gradual 

de uma nova técnica: foi uma invenção técnica que propiciou a 

descoberta e a perfeição gradual de uma nova arte. (1971, 345). 

 

Abraham A. Moles corrobora a tese e pontua a problemática dos criadores-

artistas que, porventura, estivessem imersos nas “ações culturais das cadeias de 

radiodifusão”. O local da produção artística, cultural, em sendo o próprio veículo de 



comunicação, cercearia por completo toda e qualquer ambição artística dos criadores. 

Assim, fazendo elo com o trabalho específico do criador de Jingles, podemos estar em 

permanente estado de alerta após ler o diagnóstico alarmante e notar o exemplo 

pontificante que o autor coleciona e aqui se seguem: 

 

O rádio empresta ao quadro sociocultural fatores de retenção segundo 

uma técnica não totalmente elucidada pelos detalhes, mas que comporta 

algumas regras simples: 

1. Situar sempre o nível do que é dito em uma taxa de 

inteligibilidade correspondente a um cociente intelectual de, 

aproximadamente, 10 pontos abaixo do cociente médio do 

nível social que se quer atingir. 

2. Não solicitar do ouvinte nenhum esforço de memória ou 

tenacidade 

3. Dispor a produção de tal modo que não importa quem possa 

nem quando possa se conectar com ela numa fração inferior 

à da memória instantânea (6 a 8 segundos). 

É natural assim que a ação cultural dessas cadeias de radiodifusão seja 

inteiramente oposta a toda criação. De fato, os criadores só fazem um 

uso extremamente limitado – pelo menos em princípio – no seu próprio 

domínio, mas, por outro lado, sabemos que a criação intelectual é, em 

grande parte, um sistema de utilização de formas mentais transpostas de 

um domínio para outro, de modo artificial. Chegar-se-á assim ao caso 

em que indivíduos criadores extraiam uma idéia, original em seu 

domínio, a partir de mensagens de outro domínio, onde ela é 

perfeitamente banal: esse é um dos aspectos positivos da cultura 

mosaico. 

Assim lembraremos no domínio musical, o artifício de John Cage ao 

fazer um concerto com a ajuda de alguns instrumentistas e de dezessete 

receptores de rádio, todos ligados em estações diferentes e inseridos no 

momento oportuno (?) pelo dirigente [...] aqui convém sublinhar, a 

mensagem sonora intencional do rádio acha-se completamente desviada 

de seu objetivo, ficando subordinada ao estado de matéria-prima. (1971, 

pp. 78-79). 

 



Marshall McLuhan, a defender o “bom convívio” com as novas tecnologias, 

trazia, contudo, um alerta fundamental que apontava para a vital “vigilância” a ser 

adotada pelo Homem quanto à sua posição frente às novas tecnologias: 

 

O que temos de defender hoje não são os valores desenvolvidos em 

qualquer cultura especial ou por qualquer modo de comunicação. A 

tecnologia moderna pretende tentar uma transformação total do homem 

e do seu meio, o que por seu turno exige a inspeção e defesa de todos os 

valores humanos. E, pelo que respeita ao mero auxílio humano, a 

cidadela desta defesa deve estar localizada na consciência analítica da 

natureza do processo criador envolvido no conhecimento humano. Pois 

é nessa cidadela que a ciência e a tecnologia já se estabeleceram quanto 

à sua manipulação dos novos meios. (2000, p. 162). 

 

Devidamente alertados, seguimos o ritmo presto do desenvolvimento 

tecnológico para nos encontrarmos com o Jingle inserido nos comerciais produzidos 

especificamente para a televisão. A segunda metade do século XX trouxe a imagem 

para dentro da casa do então ouvinte do rádio. A linguagem do Rádio, sustentada por 

um discurso dirigido exclusivamente ao sentido da audição, agora ganhava um 

ingrediente dirigido ao sentido da visão: a imagem. Ao especificar os aspectos primeiros 

da linguagem do Rádio, Ricardo M. Haye aponta: 

 

O rádio constrói “imagens acústicas” mediante signos orais, verbais, 

musicais, sonoros e silêncios. Estes elementos possibilitam às imagens 

adquirirem uma forma determinada para transmitir conteúdos de várias 

espécies. 

O canal escolhido como meio para produzir um feito comunicativo 

(auditivo, neste caso) constitui muito mais do que um simples 

transportador de sinais. Chega a ser um autêntico código de 

compreensão cultural, um modo convencional aceito por emissores e 

receptores para estabelecer um tipo particular de reconhecimento. [...] O 

lugar no qual tais imagens alcançam sua “forma determinada”, o espaço 

onde se utilizam as regras poéticas e estilísticas e se resolve a 

expressividade que permeará nossas mensagens, é o discurso 

radiofônico. (2004, pp. 41-42). 



 

 O discurso radiofônico, dirigido exclusivamente ao sentido da audição, 

inevitavelmente se diferencia muito dos outros discursos da comunicação, afinal é o 

único que tem o privilégio de poder prescindir da imagem visual; é o único que se 

remete ao grupo de sentidos que se ocupam de perceber o movimento interno dos 

objetos (audição, paladar e olfato) ao invés de se dedicar a perceber o movimento 

externo dos objetos observados (visão e tato) 

 

Avançando em busca de noções mais precisas, pontificamos que a 

totalidade significante do discurso do Rádio se apóia exclusivamente 

em elementos sensórias do tipo auditivo. Por conseguinte, o discurso do 

Rádio se diferencia de outros possíveis discursos em função de seus 

elementos constitutivos e do canal que utiliza para sua produção e 

recepção. (HAYE, 2004, p. 43). 

 

E, mesmo num estudo relacionado quase que exclusivamente à linguagem do 

rádio, Haye reafirma o caráter nitidamente funcionalista tanto do meio Rádio quanto das 

mensagens por ele transmitidas: 

 

O discurso radiofônico é uma totalidade significante (conteúdos + 

formas), apoiada exclusivamente em elementos sensoriais de caráter 

auditivo, distribuídos em séries informacionais lingüísticas, 

paralinguísticas e não-linguísticas, articuladas em públicos e horários, 

tal como dita sua infraestrutura material temporal. Ademais, esse todo 

de significação constrói uma relação de intercâmbio e negociação de 

sentidos entre sujeitos. (2004, p. 44). 

 

Porém, somada à espécie de “unisensorialidade” bastante bem definida da 

linguagem radiofônica, que permite ao ouvinte recriar as “imagens acústicas” em sua 

imaginação, tornando-as particulares a si, dando gosto, forma, cheiro aos sons que 

provêm do aparelho retransmissor, a chegada da televisão explicitou as imagens até 

àquela altura recriadas na imaginação do ouvinte. Ao telespectador não mais era 

necessário solicitar imaginação a si mesmo; ao contrário, o discurso televisivo 

presenteava o telespectador – outrora “ouvinte” – com a imagem criada e exibida em 



seu formato real. A mensagem de caráter visual passou a fazer parte do cotidiano 

comunicacional da segunda metade do século XX. 

 

Assim como o desenvolvimento tecnológico desempenhou um dos 

requisitos básicos na construção do capitalismo, assim também, no 

campo da cultura de massa, são desenvolvimentos realizados nos 

processos de comunicação, desde o princípio do século até as décadas 

mais recentes. A comunicação agora deixa de ser verbal, escrita e/ou 

literária para tornar-se, utilizando a aglutinação joyceana, verbo-voco-

visual. Tecnicamente, passamos à era da comunicação multidirecional. 

A mensagem perde seu caráter de parcelada, distribuída em pontos 

reconhecidos (teatro, biblioteca, museu, sala de concerto, sala de cursos, 

de projeção), por instrumentos reconhecidos (jornal, livro, revista, 

gravura cartaz), que se podem evitar ou escolher (COSTA LIMA, 2000, 

p. 43). 

 

A segunda metade do século XX, portanto, nos leva a observar um novo meio de 

comunicação, tão poderoso e abrangente quanto o Rádio e tão inovador quanto o rádio, 

pois trazia consigo uma nova espécie de linguagem: a televisão. 

 

 2.1.2. O Jingle e o meio Televisão 

 

Abraham A. Moles, já em 1967, uma época em que a força do já estabelecido 

Rádio era tão grande quanto a da incipiente televisão, de modo tão crítico quanto 

preciso, apontava em “Sociodinâmica da Cultura” para a vocação natural, para uma 

quase “vocação genética” da televisão: 

 

A essência da Rádio-TV é imprimir um certo número de mensagens 

estereotipadas no interior do cérebro dos ouvintes ou dos 

telespectadores, solicitando seus olhos ou seus ouvidos a partir de 

features, de elementos de distração, escolhidos para agradar o maior 

número. 

Cataclismos, revoluções, sinfonias pastorais ou energia atômica são 

apenas manchas de cor, mais ou menos vivas, sobre o quadro 

audiovisual. O padrão real é a estrutura publicitária que é a única 



Gestalt em grande escala permanente ao longo do tempo e que deve, 

realmente, ser transmitida do emissor ao receptor (1967, p. 77). 

 

 De fato. Se o Rádio e sobretudo a televisão são meios de comunicação que 

trazem consigo, em sua forma de existência a “estrutura publicitária” que deve, 

realmente, “ser transmitida do emissor ao receptor”, há uma identificação profunda da 

identidade desses meios de comunicação com a perspectiva teórica do Funcionalismo. 

Cabe ao emissor a “função” de manter o “padrão real” da “estrutura publicitária” que 

serve de base de sustentação para a própria sobrevivência do meio de comunicação no 

competitivo mercado que se estabeleceu na primeira metade do século XX e se 

exacerbou flagrantemente ao longo da segunda metade do século, com a chegada da 

televisão no cenário dos veículos de comunicação de massa. Warren Weaver sentencia a 

questão: 

 

Os problemas de influência ou eficácia referem-se ao êxito de, através 

do significado transmitido ao receptor, provocar a conduta desejada de 

sua parte. À primeira vista, pode parecer inconvenientemente limitado 

sugerir que o objeto de toda comunicação seja influenciar a conduta do 

receptor, mas, com qualquer definição razoavelmente ampla de conduta, 

fica claro que a comunicação ou influencia a conduta ou não tem 

qualquer efeito perceptível e comprovável (1971, p. 26). 

 

Ainda que o foco principal de seu estudo fosse a questão da linguagem, pouca 

distância guardava do pensamento funcionalista, ao tratar dos “significados pretendidos 

pelo emissor”: 

 

Os problemas semânticos referem-se à interpretação do significado pelo 

receptor, comparada ao significado pretendido pelo emissor. Esta é uma 

situação muito profunda e complexa, mesmo quando se está lidando 

apenas com os problemas relativamente simples da comunicação 

através da fala. (1971, p. 26). 

 

Após a avassaladora sobrepujança da televisão sobre outros veículos de 

comunicação ao longo da segunda metade do século XX, o novo milênio trouxe consigo 

uma extensa gama de “novas tecnologias”. 



Vale ressaltar, no entanto, que a chegada da televisão como veículo de 

comunicação de massa não aniquilou o veículo anteriormente estabelecido; o Rádio 

sobreviveu à chegada da avassaladora onda de popularidade e penetração que a 

televisão engendrou. Não apenas sobreviveu, mas resistiu bravamente, remodelou sua 

programação, se adequou à nova realidade imposta pela chegada da televisão e 

manteve-se forte e intimamente ligado ao hábito de vida do consumidor brasileiro. 

Como salienta Gisela S. Ortriwano, em seu livro “A informação no Rádio – os grupos 

de poder e a determinação dos conteúdos”: 

 

Outro passo para que o rádio tentasse deixar de perder terreno para a 

televisão, também foi dado em 1959. A Rádio Jornal do Brasil, do Rio 

de Janeiro, lança um tipo de programa que seria depois adotado pelas 

emissoras de todo o país: os serviços de utilidade pública. [...] 

Inicialmente, o Serviço de Utilidade Pública surgiu nas rádios 

divulgando notas de “achados e perdidos”. Posteriormente, os serviços 

vão se ampliando, chegando a criar setores exclusivos dentro das 

emissoras (1985, p.23). 

 

Vale ressaltar que, ainda hoje, ao estabelecer uma rede de difusão por meio de 

emissoras regionais, o Rádio permanece como um potente meio de comunicação de 

massa no contexto social brasileiro. Acerca da interligação de informações que se 

processa por meio das emissoras regionais, possibilitando franco “intercâmbio de 

informações que se processa no ar, em sistema de integração constante”, ressalta André 

C. Madrid: 

 

A nova modalidade estabelece uma rede de notícias, que possibilita às 

audiências o contato imediato com a realidade nacional, a visão do 

universo de fatos que se desenrolaram nas principais regiões do país, o 

conhecimento dos problemas de cada estado da União. O rádio, através 

da informação, presta um novo serviço de Unidade Nacional (1972, p. 

121]). 

 

2.1.3. O Jingle na “Era dos Meios Digitais” 

Em progressão geométrica quase incontrolável, a multiplicação de aparelhos que 

permitem ao ouvinte armazenar e levar consigo, a qualquer hora e lugar, suas 



possibilidades de entretenimento mais variadas, deu o tom da primeira década dos anos 

2000. Ao ouvinte, ao telespectador, ao consumidor do princípio do século XXI, não 

mais é necessário sentar-se à frente de um aparelho – seja ele de rádio, de televisão, ou 

mesmo de um computador – para ter acesso à informação, ao lazer, ao entretenimento. 

Vários dispositivos de acesso a informação, lazer e entretenimento foram criados para 

suprir as necessidades do indivíduo, ainda que este esteja em deslocamento. 

Tal mudança no quadro que até então configurava a conjuntura comunicacional 

nos leva a refletir sobre o papel das mensagens formuladas desde o polo de emissão de 

mensagens; formuladas e veiculadas, enfim, pelo emissor. 

O século XX trouxe ao emissor a incumbência de atrair a atenção do ouvinte; 

afinal, a multiplicidade de possibilidades de escolha é tamanha e a pré-exposição do 

ouvinte às mensagens veiculadas massivamente é tanta que a maior dificuldade que ora 

se apresenta é a de “chamar a atenção”. Robert K. Merton e Paul F. Lazarsfeld há muito 

preconizavam tal realidade, quando tratavam da “disponibilidade” do ouvinte, do 

receptor, do cidadão: “O estar exposto a essa avalanche de informações poderá servir 

para narcotizar o leitor ou o ouvinte mediano, em vez de estimulá-lo. Assim como uma 

maior parte de tempo é despendida em ler e ouvir, temos uma menor parcela disponível 

para a ação organizada”. [1971, p. 119] 

Desde uma perspectiva crítica, distante do pensamento funcionalista de Merton e 

Lazarsfeld, Jean Baudrillard, em “O sistema dos objetos”, escrito em 1968, categoriza 

uma espécie de “imunização” pela qual o consumidor, o receptor de avalanches de 

mensagens publicitárias, vinha passando: 

 

A publicidade tem como tarefa informar as características deste ou 

daquele produto e promover sua venda. Essa função “objetiva” resta em 

princípio sua função primordial. 

Da informação, a publicidade passou à persuasão, depois à “persuasão 

clandestina” (Vanee Packard), visando agora a um consumo dirigido: 

temo-nos amedrontado diante da ameaça de condicionamento totalitário 

do homem e suas necessidades. Ora, pesquisas mostraram que a força 

de impregnação publicitária era menor do que se pensava. Rapidamente 

se verifica uma reação por saturação (as diversas publicidades se 

neutralizam umas às outras ou cada uma por seus excessos) [...] Em 

suma, o discurso publicitário dissuade ao mesmo tempo que persuade e 



daí parece que o consumidor é, senão imunizado, pelo menos um 

usuário bastante livre da mensagem publicitária. (1968, pp. 291-292). 

 

A preocupação com tal questão extrapolava os limites estreitos da relação do 

receptor com a avalanche de mensagens ou a questão da dificuldade de atrair a atenção 

de um receptor “narcotizado”; invadia as amplas searas das preocupações econômicas, 

políticas, sociais 

 

A ubiqüidade dos mass media nos leva prontamente à crença quase 

mágica, em seu poder. Mas existe outra base, talvez mais realista, para 

esta ampla preocupação com o papel social do mass media. Referimo-

nos aos diversos tipos de controle social que poderosos grupos de poder, 

entre os quais o mundo do negócio organizado (organized business) 

ocupa a posição de maior destaque, vêm adotando técnicas para 

manipular o público de massa (mass public) pela propaganda, ao invés 

de empregar meios mais diretos de controle (MERTON e 

LAZARSFELD, 1971, p. 110). 

 

ou, até mesmo, comportamentais: 

 

O fato de se conhecer o número de horas que as pessoas utilizam o rádio 

nada nos indica sobre os efeitos daquilo que ouvem. O conhecimento 

dos dados de consumo no campo do mass media dista muito de seus 

efeitos totais sobre o comportamento, as atitudes e as perspectivas. 

(MERTON e LAZARSFELD, 1971, p. 113). 

 

A rigor, faz-se necessária a ressalva de que os autores escreveram tais assertivas 

ainda muito próximos dos efeitos provocados pelo evento da Segunda Guerra Mundial. 

Assim, evidencia-se uma natural predileção pelo modelo sugerido, em detrimento de um 

modelo de “convencimento das massas” que se valeria – e se valera durante fartos anos 

na Europa do pré-Guerra e até o ano de 1945 – da força de coerção para conquistar o 

feito buscado: convencer.  

 

Os responsáveis pelo controle das opiniões e crenças de nossa sociedade 

empregam menos força física e mais técnicas de persuasão de massa. O 



programa de rádio e a propaganda institucional substituem a 

intimidação e a coerção. A preocupação manifesta, no que respeita às 

funções dos meios de comunicação de massa, baseia-se, em parte, na 

observação válida de que esses meios assumiram a tarefa de ajustar os 

públicos de massa ao status quo social e econômico (MERTON e 

LAZARSFELD, 1971, p. 232). 

 

Porém, mesmo demonstrando ampla aceitação do modelo de “convencimento” 

que se dava pelas vias ora da publicidade, ora da propaganda, os autores alertavam 

incessantemente para o perigo da “narcotização” do receptor: 

  

É fato evidente que os mass media elevaram o nível de informação das 

grandes populações. Sem intenção consciente, porém, o aumento de 

dosagem das comunicações de massa pode estar transformando, 

inadvertidamente, as energias dos homens, levando-os de uma 

participação ativa a um mero conhecimento passivo (MERTON e 

LAZARSFELD, 1971, P. 241). 

 

Desse modo, para melhor precisarmos o papel do jingle na Era dos Meios 

Digitais, não podemos deixar de olhar cuidadosamente para o conceito de “afluência” 

trazido por Harold L. Wilensky, em seu “Sociedade de massa e cultura de massa”, 

escrito ainda muito tempo antes da inundação de aparelhos móveis no mercado 

consumidor mundial: 

 

Várias questões básicas a respeito do impacto social da afluência têm 

adquirido predominância no debate intelectual relativo à forma da 

sociedade moderna. Entre elas, algumas envolvem a natureza, o alcance 

e o impacto da cultura e do lazer de massa. Há acordo generalizado 

quanto a certas consequências genéricas da abundância: um aumento da 

comunicação de massa, através do rádio, da televisão e da imprensa; o 

desenvolvimento da educação de massa e a concomitante difusão da 

alfabetização; e, finalmente, o entretenimento de massa de grande 

escala (1971, p. 257). 

 



Assim, ao tratarmos especificamente do Objeto de Estudo Jingle, devemos situá-

lo com precisão e, mui cuidadosamente, devemos definir, também, o papel do Jingle 

dentro da macroestrutura comunicacional na qual ele se insere; por fim, é preciso 

averiguar com escorreição a tarefa do compositor de jingles e, para alçar um voo de 

amplitude e abrangência, lançar o olhar para a função do todo comunicativo dentro da 

estrutura social da qual ele faz parte. 

 

2.1.4. Jingle: arte poética, estratégia de persuasão estética 

Em regra, o comercial concebido, preparado, produzido, quase finalizado, recebe 

a música qual bom anfitrião. O espaço criativo do compositor musical fica, portanto, 

restrito não apenas ao tempo pré-definido que sua música terá, mas, também – e 

sobretudo –, à mensagem que o comercial previamente engendra. É preciso que sua 

música fale a linguagem já estabelecida pelo comercial; é preciso, por vezes, que sua 

música não seja a protagonista da peça; ao compositor é necessário, vital, ter a 

consciência de que sua arte está a serviço de um complexo comunicacional – sua arte é 

parte (apesar de importante) de um complexo expressivo, não é o único elemento 

expressivo do comercial. 

Para tanto, o compositor de um Jingle deve considerar o caminho da mensagem 

a ser veiculada: ela é emitida por sua verve para ser recebida por outrem; é feita com um 

propósito, para atingir a um fim específico. Ela tem, portanto, uma função. 

Ao considerar a função do Jingle dentro do complexo expressivo de um 

comercial, é necessário estabelecer, portanto, seu vínculo indissociável com aquilo a 

que comumente se denomina “cultura de massa”. Um Jingle não é uma obra artística a 

ser apresentada em reservadas salas de concerto, para um público restrito em número, 

para uma plateia que se dirigiu a um local específico para apreciar uma criação artística 

específica. Ao contrário. O Jingle é a criação artística que se dirige ao público – ao 

maior público possível – sem sequer ser requisitada. A existência do Jingle inverte a 

essência da obra de arte: aqui, a arte vai em busca do público; o público não vai em 

busca da arte. 

Merton e Lazarsfeld, já em 1948, em “The communication of ideas” apontavam 

para o fato do surgimento de uma “cultura de massa” ser, eventualmente, o divisor de 

águas entre as formas de arte criadas para “uma plateia restrita e selecionada” – que, em 

verdade, “seleciona” a arte a que quer ter acesso – e as formas de arte produzidas por 

“uma indústria gigantesca para a população em geral” – em geral, para uma população 



que não se dedica, àquele momento de apreciação, a “selecionar” a arte a que quer ter 

acesso. 

 

Deveria de passagem ser observado que muito resta a ser aprendido a 

respeito de padrões apropriados para a arte popular. É possível que 

padrões de formas artísticas produzidas por um pequeno grupo de 

talentosos criadores para uma platéia restrita e selecionada não sejam 

aplicáveis às formas de arte produzidas por uma indústria gigantesca 

para a população em geral (1948, 124). 

 

Assim, há que se considerar o Jingle como uma criação artística a serviço de um 

complexo expressivo comunicacional. E como tal, o produto Jingle tem impacto sobre a 

sociedade não como forma acabada de arte, mas como forma de um dos componentes 

de uma estratégia de persuasão. 

O Jingle tem, portanto, influência sobre o que se convencionou chamar de 

“gosto popular”. Não na qualidade de “obra de arte”, mas na função elemento 

participante de uma criação dentro de um complexo comunicacional. 

É fundamental, portanto, trazer em coleção o conceito de “gosto popular”, que 

motivou e alimentou a profunda discussão acerca da função da arte, da cultura, quando 

inserida na “linha de produção industrial”. 

Primeiramente, qual procederam Robert Merton e Paul Lazarsfeld, há que se 

constatar o fato: “Uma vez que a maior parte de nossos programas de rádio, cinema, 

revistas e uma considerável parte de nossos livros e jornais se dedica ao 

“entretenimento”, isso nos obriga a considerar o impacto dos mass media sobre o gosto 

popular”. [1971, p. 122] 

Os autores traziam em seu texto “Gosto popular e ação social” a preocupação 

genuína com o papel dos meios de comunicação na sistematização e consolidação do 

“gosto estético” das massas: 

 

Uma terceira fonte de preocupação generalizada com o papel social dos 

meios de comunicação reside em seus supostos efeitos sobre a cultura 

popular e o gosto estético de seus públicos. Na medida em que o 

tamanho dos públicos aumentou, argumenta-se que o nível do gosto 

estético sofreu uma deterioração. Daí, o temor de que os meios de 

comunicação possam constituir-se deliberadamente canais de 



suprimentos para gostos vulgarizados, contribuindo, dessa forma, para 

uma nova deterioração (1971, p. 232). 

 

Em seguida, para além da constatação, é necessário buscar a explicação para o 

fato, seguindo a esteira de Erwin Panofsky: 

 

É essa exigência de comunicabilidade que torna a arte comercial mais 

vital do que a não-comercial, e portanto muito mais efetiva para melhor 

ou pior. O produtor comercial tanto pode educar como perverter o 

público em geral, permitindo que este – ou antes a ideia que tem deste – 

venha a educar-se ou perverter-se (1971, p. 362). 

 

Merton e Lazarsfeld trazem à tona perguntas de fundamental importância acerca 

do que se convencionou categorizar como “baixo nível” do gosto popular: 

 

Qual é o status histórico desse nível notoriamente baixo de gosto 

popular? Será um pobre resquício de padrões que já foram 

significativamente mais altos? Um surgimento relativamente mais novo, 

no mundo dos valores, e amplamente desvinculado dos padrões mais 

altos de onde vieram? Ou um fraco substituto que bloqueia o caminho 

ao desenvolvimento dos padrões superiores e a expressão de elevado 

sentido estético? (1971, p. 122). 

 

Os próprios autores trazem alguma luz à guisa de buscarem respostas distintas 

das que traziam implícitos juízos de valores, convenções pouco fundamentadas, pré-

julgamentos aparentes. Demonstrando a dificuldade de se avaliar plenamente bem a 

questão, ao menos, apontam para o fato flagrante do aumento incomensurável do 

público consumidor de arte. Assim, a tal “horientalização” da gama de pessoas atingidas 

pela obra de arte, corresponderia, inevitavelmente, uma “desverticalização” da absorção 

de conceitos previamente aceitos como “superiores” aos trazidos em coleção pela 

indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa. Ademais, implantam em seu 

discurso o termo – e o conceito – de “gosto estético”: 

 

É enganador falar-se simplesmente de declínio do gosto estético. As 

platéias de massa provavelmente incluem uma proporção maior de 



pessoas com padrões estéticos desenvolvidos, porém ela é tragada pela 

grande massa que constitui a nova e inculta platéia de arte. Enquanto a 

elite ontem constituía praticamente o total da platéia, ela é hoje uma 

fração diminuta do conjunto. Em decorrência, o nível médio dos 

padrões estéticos e de gosto da audiência decresceu [...] essa análise, 

entretanto, não responde de frente à questão dos efeitos dos mass media 

sobre o gosto popular. Esta, na verdade, é uma questão tão complexa 

quanto inexplorada. A resposta poderá advir unicamente da pesquisa 

disciplinada (1971, p. 122). 

 

Ricardo Haye, ao tratar do Rádio e, mais especificamente, da música no Rádio, 

tende a concluir parte da questão, ao retomar o conceito de “gosto estético” e 

fundamentá-lo em definição por dois critérios: expressividade e plenitude. Para além 

disso, aponta para a “capacidade de” exploração e uso dos materiais disponíveis para o 

cito meio de comunicação: 

 

A especificidade do estético é definida por dois critérios: a 

expressividade e a plenitude. À primeira implica a utilização dos 

materiais de um meio de maneira vivaz, triste, profunda ou potente. A 

plenitude, por sua vez, consiste no uso total das potencialidades do 

meio. 

Ambos os cânones são plenamente válidos na produção radiofônica, 

cuja estética repousa na “disposição para” e na “capacidade de” utilizar 

plena e expressivamente todos os materiais de seu discurso com vistas a 

captar e conservar a atenção dos ouvintes, impressioná-los emotiva e 

sensorialmente o provê-los de deleites de percepção, compreendendo 

que esse máximo aproveitamento da potencialidade expressiva só é 

obtido pela adequação dos materiais e da obra em seu conjunto com as 

características do meio. 

Por exemplo: quando se trata da música, o princípio de plenitude tende 

a propiciar uma utilização integral de suas capacidades comunicativas, 

gramaticais, sintáticas, expressivas, descritivas, de contraste etc, através 

de distintos modos de inserção (2004, p. 55). 

 

O autor, então, se torna conclusivo ao apontar os dois caminhos pelos quais seria 

possível encontrar a solução para a pendenga; moraria no “empobrecimento da 



linguagem” o “empobrecimento cultural” do Homem. É preciso notar que, ao autor, não 

restam dúvidas acerca de tal “empobrecimento”: ele existe; apenas cabe definir de qual 

dos flancos ele brota: 

  

É possível que o empobrecimento espiritual e cultural dos homens e de 

suas relações seja resultado da debilitação de sua linguagem. Ou, talvez, 

esta “desvitalização” expressiva seja a conseqüência daquele declínio. 

[...] Provavelmente os alcances de tamanha redução se tornem mais 

claros se passarmos a advertir que o que está em risco de 

empobrecimento não é unicamente nossa linguagem, mas nossa 

faculdade de expressão lógica e nossa capacidade de sentir o mundo. 

Por outro lado, ainda que paradoxalmente, uma das razões fundamentais 

para a “desvitalização” da expressividade é o excesso de palavras, a 

verborragia incapaz de compreender as vantagens da plenitude (2004, p. 

57). 

 

 E aqui se encontra precisamente localizado o Jingle. Na possibilidade de, por 

meio da Música – a única entre as 7 Artes que prescinde dos sentidos que observam as 

manifestações externas do objeto para ser apreciada, a arte que tem seu qualia sonoro a 

defini-la como a única das Artes destinada à audição –, trazer a “expressividade” 

necessária para que a mensagem se aproxime da “plenitude”. 

  

2.2. Da abordagem estruturalista 

A busca do artista é a busca pela “plenitude” de uma obra. 

No entanto, como foi demonstrado, o compositor de Jingle não é um artista no 

exercício de sua arte; é um artista no exercício de emprestar a sua arte a um complexo 

comunicacional. 

Desse modo, cabe ao compositor de Jingle desenvolver a capacidade de 

“combinar” – não apenas os sons de sua música –, harmonicamente, sua criação musical 

com o todo do discurso de um complexo comunicacional; especificamente para este 

trabalho, com o todo do complexo comunicacional de um comercial. 

De fato, a Música pode revestir o discurso do comercial de conotações não-

explícitas, por, pelo menos, um par de fatores: intrinsecamente, por conta de sua própria 

natureza não-explícita; extrinsecamente, por conta de seu discurso tão pleno em poiésis 

quanto em aiesthésis. 



Merton e Lazarsfeld apontaram para a importância extrema de discursos 

implícitos, sugestivos, não-explícitos no complexo do discurso total da mensagem: “Na 

medida em que os meios de comunicação têm exercido uma influência sobre seus 

públicos, este fato deve-se não apenas ao que é expresso, mas sobretudo ao que não é 

expresso nem dito de forma explícita” (1971, p. 242). 

É, portanto, vital, para compreendermos a posição e, sobretudo, a funcionalidade 

de um Jingle, que saibamos como essa obra de arte é estruturada; é preciso compreender 

o modo como o discurso musical está inserido num complexo discursivo no qual a 

Música é apenas uma entre as partes integrantes da mensagem. 

Ainda que o estruturalismo se dedique à estrutura interna do objeto em 

detrimento de um olhar ad extra da mensagem, como o olhar Funcionalista, não pode 

abdicar de definir mui claramente dois pólos a ladear a mensagem propriamente dita. As 

palavras de Roland Barthes – que situa a fotografia como mensagem – atestam tal fato: 

 

A emissão e a recepção daquela [a mensagem] concernem ambas a uma 

sociologia: trata-se de estudar grupos humanos, de lhes definir 

motivações, atitudes, e de tentar ligar o comportamento deles à 

sociedade da qual fazem parte. Mas no que diz respeito à mensagem 

mesma, o método só pode ser diferente: quaisquer que sejam a origem e 

o destino da mensagem, a foto não é apenas um produto ou um 

caminho, é também um objeto, dotado de uma autonomia estrutural: 

sem de nenhum modo pretender separar esse objeto de seu uso, torna-se 

necessário aqui prever um método particular, anterior à própria análise 

sociológica, e que não pode ser senão a análise imanente dessa estrutura 

original, que uma fotografia é. (2007, p. 323) 

 

Podemos, tranquila e impunemente, cambiar a foto pela música. Teríamos, 

então, o Jingle de um comercial a fazer parte da mensagem que liga dois pólos bastante 

bem definidos: emissor e receptor. Luiz Costa Lima, em seu comentário acerca do texto 

de Roland Barthes sintetiza (se referindo, evidentemente, à fotografia; podendo-se ler, 

porém, no caso presente, música em seu lugar): 

 

Como em toda mensagem, a mensagem fotográfica contém três partes: 

emissão, canal, meio receptor. A primeira e a terceira impõe uma 

abordagem de procedência sociológica, desta porém escapa o eixo 



mesmo do fenômeno – a decifração do canal. Assim acontece porque 

este – no caso presente, a mensagem fotográfica –, constituindo um 

sistema próprio, é uma fonte de discurso anterior à análise sociológica, 

não suscetível de ser por ela imediatamente apreendido, embora, 

acrescentemos, passível de posterior interpretação também sociológica 

(2007, 321). 

 

No entanto, assaz delicada é a referida substituição da fotografia pela música. 

Cambiar a análise de um objeto de arte dado à apreciação visual em detrimento de 

abarcar a análise de um objeto de arte dado a uma apreciação que abdica do sentido da 

visão engendra em si um risco inerente: entre as 7 Artes somente a Música é dada a um 

sentido que abdica da visão, a um sentido destinado a perceber menos os fatores que se 

encontram extrínsecos à obra e mais profundamente aquilo que se encontra intrínseco à 

obra. 

Tomando por base as 7 Artes elencadas por Etiénne Sourieau, “a Música e seu 

qualia fazem parte de um universo não-visual, não-palpável, não-extrínseco” (1986, p. 

47). 

Necessitamos, então, primeiramente, definir com escorreita precisão o papel dos 

sentidos em sua relação com a pesquisa científica. Segundo Claude Levi-Strauss: “Os 

dados dos sentidos estão a ser cada vez mais reintegrados na explicação científica como 

uma coisa que tem um significado, que tem uma verdade e que pode ser explicada” 

(1989, p. 16). 

 

Em seguida, é preciso, novamente, valermo-nos das palavras de Levi-Strauss 

para situarmos o “local” exato onde se dão as percepções e apreensões das mensagens – 

em nosso caso, estritamente musicais – a serem produzidas e destinadas. 

 

Todo este problema da experiência em oposição à mente parece ter uma 

solução na estrutura do sistema nervoso, não na estrutura da mente nem 

na da experiência, mas num ponto intermediário entre a mente e a 

experiência, no modo como o nosso sistema nervoso está construído e 

na maneira como se interpõe entre a mente e a experiência (1989, p. 

18). 

 



Para, somente após os dois primeiros passos dados acima, adequarmos a questão 

específica da linguagem – neste caso, estritamente musical – a ser utilizada na 

confecção da mensagem contida no Jingle: 

 

O problema é descobrir aquilo que é comum a todos. É um problema, 

poder-se-ia dizer, de tradução, de traduzir o que está expresso numa 

linguagem – ou num código, se preferir, mas linguagem é suficiente – 

numa expressão de uma linguagem diferente (1989, p. 17). 

 

“Significar” significa a possibilidade de qualquer tipo de informação ser 

traduzida numa linguagem diferente (1989, p. 21). 

 

Desse modo, um excelente caminho a ser trilhado para se encontrar a mais 

precisa e coerente análise de um Jingle é aquele que indica o olhar para as estruturas 

composicionais que permeiam sua produção. Dirigindo o olhar para a mais profunda 

estrutura “interna” deste objeto poderemos revelar sua natureza; afinal, privados da 

possibilidade de olharmos para a faceta “externa” de uma música – reiterando o já 

exposto; a única das 7 Artes que prescinde da percepção visual, extrínseca à obra –, 

quanto mais nitidamente pudermos enxergar sua faceta “interna”, melhor a 

conheceremos. Levi-Strauss sentencia: “E, quando somos confrontados com fenômenos 

demasiado complexos para serem reduzidos a fenômenos de ordem inferior, só os 

podemos abordar estudando as suas relações internas, isto é, tentando compreender que 

tipo de sistema original formam no seu conjunto (1989, p. 23). 

Aprofundando a compreensão dos elementos estruturais da peça musical que 

embala o comercial, decifrando seus códigos de modo preciso, a distância abissal que 

separa a Música das outras 6 Artes – todas elas dadas à percepção visual, extrínseca – 

torna-se um tanto menos diminuta; as diferenças que as apartavam passam a ser apenas 

“diferenças superficiais”, não “diferenças estruturais”. Como pontifica Levi-Strauss: “É 

provável que não haja muito mais do que isto na abordagem estruturalista; é a busca de 

invariantes ou de elementos invariantes entre diferenças superficiais” (1989, p. 15). 

 

2.2.1. A linguagem musical no discurso artístico do compositor de Jingle 

A mensagem, no discurso de um comercial, é composta de um mosaico das mais 

variadas espécies de linguagens. Dentre as linguagens utilizadas para a construção, para 



a estruturação da mensagem do comercial, encontra-se a linguagem musical, expressa 

pelo Jingle. 

O Jingle, por sua vez, inserido na macro-estrutura da mensagem, tem, em seus 

códigos próprios de linguagem, elementos constitutivos dessa linguagem. Ao lançar 

mão dos recursos de combinação desses elementos constitutivos de sua própria 

linguagem, o Jingle estabelece sua micro-estrutura. 

Franklin Fearing, em “A comunicação humana”, estabelece oito características 

do processo de estruturação que visa a alcançar condições para perseguir e atingir 

metas, para cumprir sua função. A quarta característica revela muito proximamente o 

processo de estruturação da peça musical inserida no contexto expressivo completo de 

uma mensagem: 

 

O termo estruturar refere-se a todas as atividades de um indivíduo num 

dado momento na medida em que isola, organiza, entende, e percebe o 

seu ambiente, visando alcançar condições para perseguir sua meta ou 

metas nesse ambiente. Do ponto de vista do entendimento do 

comportamento humano de maneira geral, e de situações de 

comunicação em particular, as características mais importantes do 

processo são as seguintes: [...] 

4) O processo de estruturação é essencialmente criativo. Ao isolar, 

selecionar, e interpretar aspectos do meio, o indivíduo está, 

efetivamente, produzindo uma situação nova. Ele poderá relacionar 

aspectos do meio que não existiam previamente. A sua capacidade de 

utilizar símbolos é especialmente importante nesse particular. As 

relações que aparecem no processo de estruturação podem ser vistas 

como Gestalten (formas) emergentes e não somente como combinações 

adicionais de características existentes. O indivíduo tem capacidade de 

perceber relações que, até então, não tinham sido percebidas (1971, pp. 

74-75). 

 

Ao compositor de Jingle cabe, portanto, captar a essência da mensagem a ser 

transmitida pelo comercial e adequar a linguagem musical ao discurso imagético, 

literário, conceitual e, em última instância, ideológico da mensagem. Cabe ao 

compositor estruturar sua linguagem e sua mensagem musical de modo a ser a Música 

um dos elementos – uma micro-estrutura combinada a outras micro-estruturas – dentro 



do complexo expressivo total da mensagem a ser emitida pelo comercial, dentro da 

macro-estrutura da mensagem. 

 

Na fala produzimos ou poetamos o mundo no sentido em que se possa 

dizer que o filme papagueia o mundo. Dessa forma, as linguagens 

constituem as maiores de todas as obras de arte. São os hinos coletivos à 

existência. Pois no próprio conhecimento reside a totalidade do 

processo poético. O artista, porém, difere da maioria dos homens quanto 

ao seu poder de deter e em seguida modificar radicalmente os estágios 

da apreensão humana. Ele aprende a corporificar os estágios do 

conhecimento (o “enredo” de Aristóteles) numa obra exterior que pode 

ser oferecida à contemplação (McLUHAN, 1971, p. 59); 

 

Para analisar com maior precisão o modo como a obra musical – o Jingle – é 

estruturada para se adequar, se moldar, ao discurso de uma mensagem mais ampla, o 

comercial, deve-se, primeiramente, intentar compreender a linguagem como um 

instrumento cuja função primordial é, essencialmente, comunicar. O linguista André 

Martinet, em “A Linguagem, instituição humana”, define: 

 

Dizer, todavia, que linguagem é uma instituição não informa, senão de 

uma maneira imperfeita, sobre a natureza desse fenômeno. Ainda que 

metafórica, a designação de uma língua como sendo um instrumento ou 

uma ferramenta chama a atenção, com especial ênfase, sobre o que 

distingue a linguagem de muitos outros instrumentos. A função 

essencial desse instrumento, que é uma língua, é a comunicação (1971, 

p. 38). 

 

Ao avançar em sua distinção entre língua e fala, ao fazer a correlação destas com 

os conceitos de código e mensagem, Martinet nos permite a aproximação com o Objeto 

de Estudo de característica estritamente musical: o Jingle, cujo discurso é proferido 

numa linguagem própria e específica: 

 

Mas o discurso, os atos de fala, não são a língua. A oposição, que é 

tradicional, entre língua e fala pode também se exprimir em termos de 

código e mensagem, sendo o código a organização que permite a 



redação da mensagem e aquilo que se confronta com cada elemento de 

uma mensagem, para daí se extrair o sentido (1971, p. 53). 

 

A distinção e a interrelação entre língua e fala, código e mensagem, buscando a 

construção de sentidos, nos permite solicitar a corroboração de Mikhail Bakhtin que, 

ainda que distante do pensamento estruturalista, em “Marxismo e filosofia da 

linguagem”, já apontava para o formato, salientando deste então o papel do “locutor”: 

 

Na realidade, o locutor serve-se da língua para suas necessidades 

enunciativas concretas (para o locutor, a construção da língua está 

orientada no sentido da construção da fala). Trata-se, para ele, de 

utilizar as formas normativas (admitamos, por enquanto, a legitimidade 

destas) num dado contexto concreto. Para ele, o centro de gravidade da 

língua não reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na 

nova significação que essa forma adquire no contexto. O que importa 

não é o aspecto da forma lingüística que, em qualquer caso em que esta 

é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para o locutor o que 

importa é aquilo que permite que a forma lingüística figure num dado 

contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma 

situação concreta dada. Para o locutor, a forma lingüística não tem 

importância enquanto sinal estável e sempre igual a si mesmo, mas 

somente enquanto signo sempre variável e flexível. Este é o ponto de 

vista do locutor (2002, p. 93). 

 

Fincada no pólo de emissão da mensagem, a análise da estruturação do discurso 

musical do Jingle torna-se, inevitavelmente, ligada ao pensamento funcionalista; afinal, 

incumbe a música de uma função específica dentro da mensagem emitida pelo 

complexo expressivo do comercial. 

Desse modo, o compositor de Jingle pode ser categorizado como um dos 

“sujeitos falantes” que se valem da língua para estruturar sua fala. 

É preciso estar muito atento ao alerta de M. Bahktin acerca da “consciência 

linguística” dos “sujeitos falantes” e, de modo ainda mais atento, à responsabilidade 

criativa do compositor de Jingle: “A consciência linguística dos sujeitos falantes não 

tem o que fazer com a forma linguística enquanto tal, nem com a própria língua como 

tal” (2002, p. 95). 



Afinal, a cada dia aumenta sobremaneira o número de pessoas a quem são 

dirigidas as mensagens provindas dos meios de comunicação. Os Jingles, ainda que a 

ocuparem caráteres de partícipes no todo da enunciação, são levados a um público de 

massa e, segundo Bahktin, o montante crescente desse público interfere decisivamente 

na própria estruturação do discurso: “A situação social mais imediata e o meio social 

mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir de seu próprio 

interior, a estrutura da enunciação” (2002, p. 113). 

 

2.2.2. A significação do “texto” musical 

 

A dificuldade de estabelecer definições precisas acerca da linguagem musical 

inserida num contexto mais amplo de comunicação provém do fato de a linguagem 

musical ser tão específica quanto impalpável. 

Ferdinand de Saussure, em “Curso de Lingüística Geral”, ao definir a 

“linguagem como um todo” pontifica tal dificuldade: 

 

Tomada como um todo, a linguagem é multiforme e heteróclita; 

participando de diversos domínios, tanto do físico, quanto do fisiológico 

e do psíquico, ela pertence ainda ao domínio individual e ao domínio 

social; ela não se deixa classificar em nenhuma categoria dos fatos 

humanos, porque não se sabe como isolar sua unidade (SAUSSURE, 

1977, p. 17). 

 

De fato, se a “linguagem como um todo” já “não se deixa classificar em 

nenhuma categoria”, tanto mais difícil é a “classificação” de uma linguagem específica. 

Mais difícil ainda quando tal especificidade restringe seu raio de ação a um único 

sentido – a audição – e, ademais, não compartilha de manifestações externas ao objeto, 

palpáveis, “observáveis a olho nu”. 

No entanto, a dificuldade de “classificar em alguma categoria” as características 

da linguagem musical, no que tange ao Objeto de Estudo Jingle, está atrelada ao fato de 

esta linguagem estar inserida num contexto que açambarca outras linguagens – em regra 

mais explícitas. 

Assim, a função explícita do discurso da mensagem, composto por diversas 

linguagens articuladas, é significar-para-comunicar. E o verbo “comunicar”, aqui, é 



tomado em seu sentido específico de “comunicar para o maior número possível de 

pessoas”. 

 

A propagação dos fatos de língua está sujeita às mesmas leis que regem 

qualquer outro costume, a moda, por exemplo. Em toda massa humana, 

duas forças agem sem cessar simultaneamente e em sentidos contrários: 

de um lado, o espírito particularista, o “espírito de campanário”; de 

outro, a força de intercurso, que cria as comunicações entre os homens 

(SAUSSURE, 1977, p. 238). 

 

E, se a função explícita do discurso é significar-para-comunicar, a função do 

discurso musical, inserido no todo do contexto da mensagem contida no comercial, 

também o é. 

A Música tem, então, quando formatada nos moldes de um Jingle, sua função 

previamente definida: ela não se encontra ali exposta em sua forma exclusivamente 

“artística”, mas, também – e principalmente –, em sua forma “comunicacional”, com 

função persuasiva. Jean Baudrillard, de forma tão crítica quanto precisa, expõe tal 

função ao se referir especificamente às mensagens produzidas e veiculadas pelo campo 

da publicidade. 

 

Assim como a função do objeto pode, por fim, não passar de um álibi 

para as significações latentes que impõe, assim também na publicidade 

e com tanta maior amplidão por se tratar de um sistema de conotação 

mais puro – o produto designado (sua denotação, sua descrição) tende a 

não passar de um álibi, sob a evidência do qual se desenvolve toda uma 

confusa operação de integração. 

Se mais a mais resistimos ao imperativo publicitário, por outro lado, em 

sentido inverso, nos tornamos mais sensíveis ao indicativo da 

publicidade, ou seja, à sua própria existência como segundo produto de 

consumo e evidência de uma cultura. É nessa medida que “acreditamos” 

nela; o que nela consumimos é o luxo de uma sociedade que se dá a ver 

como instância distribuidora de bens e que se “ultrapassa” numa 

cultura. Recebemos ao mesmo tempo uma instância e sua imagem 

(2000, p. 292). 

 



É preciso, portanto, definir de antemão que o “texto” musical do Jingle tem 

função significante. Caso contrário, seria dispensável ao Discurso. Como a Música – 

ainda que ocupe o papel de coadjuvante dentro do complexo expressivo da mensagem – 

se mostra, ao longo do tempo, imprescindível na estruturação do discurso de um 

comercial, é necessário analisar como ela se dá a significar, quais são os recursos de 

linguagem utilizados, como a linguagem musical se estrutura para fazer parte do todo 

significante da mensagem. Baudrillard, ao tratar dos signos publicitários, resvala a 

questão dos signos que estão “à espera da leitura”: 

 

Os signos publicitários nos falam dos objetos, mas sem explicá-los em 

vista de uma práxis (ou muito pouco): de fato remetem aos objetos reais 

como a um mundo ausente. São literalmente “legenda”, ou seja, põem-

se aí para que sejam lidos. Se não remetem ao mundo real, tampouco o 

substituem exatamente: são signos que impõem uma atividade 

específica, a leitura (2000, p. 295). 

 

O autor aponta, ainda, para a “objetivação” dos processos desenvolvidos pela 

publicidade. Sem intencionar, desmistifica o amplamente divulgado conceito de 

onirismo ligado à música. De certo modo, desmistifica a “aura” artística da produção de 

uma música específica, para um fim específico – estar inserida numa campanha.  

 

De fato, a publicidade não omite tão cuidadosamente os processos 

objetivos, a história social dos objetos senão para, pela instância social 

imaginária, melhor impor a ordem real de produção e exploração. [...] 

Quando a publicidade em substância lhe propõe: “A sociedade adapta-

se totalmente a você, integre-se totalmente nela”, é claro que a 

reciprocidade é falsificada: é uma instância imaginária que se adapta a 

você, enquanto, em troca, você se adapta a uma ordem bem real (2000, 

p. 294). 

 

Desse modo, sendo o Jingle uma criação artística cuja expressividade é limitada 

ao domínio da somatória de linguagens utilizadas para a construção do todo da 

mensagem do comercial, forçosamente deve-se analisar a música como um complexo de 

signos específicos inseridos num contexto muito mais amplo do que os limites de sua 

sonoridade, para muito além das linhas pautadas da partitura. 



A produção de uma obra de arte – presumivelmente livre de quaisquer grilhões 

de compromissos estilísticos, estéticos, sociais, ideológicos – dista deveras da produção 

de um Jingle. Afinal, àquela não se solicita nenhuma espécie de aplicação prática, 

nenhum consenso a outro coro expressivo, nenhum resultado prático aferido ao final de 

sua exposição; a este requer atender a todos os requisitos listados, aos requisitos de uma 

obra que visa a um fim, que tem uma função muito bem definida. As palavras de 

Mikhail Bahktin traduzem o ambiente externo no qual se envolve a produção de um 

Jingle: 

 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos 

socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. 

Razão pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela 

organização social de tais indivíduos como pelas condições em que a 

interação acontece. Uma modificação destas formas ocasiona uma 

modificação do signo. [...] 

Realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico, e 

portanto também o signo lingüístico, vê-se marcado pelo horizonte 

social de uma época e de um grupo social determinados (2002, p. 44). 

  

No entanto, o mesmo Bahktin abre a brecha pela qual o artista – no caso 

específico, o compositor – tem chance de estruturar seu discurso não apenas com os fins 

pré-definidos de comercialização de um produto para a massa, mas de estruturá-lo 

artisticamente e apenas envolvê-lo na teia, no tecido, do complexo mercadológico. 

O “texto” musical, afinal, é apreciado pela massa – e quanto maior o número de 

pessoas, mas largamente difundida é a mensagem –, mas somente o compositor tem o 

domínio pleno da linguagem que configura seu “texto”. O “sistema de linguagem” 

empregado pelo compositor não transparece ao ouvinte, não é racionalmente absorvido 

pelo ouvinte, não se encontra à mostra para o ouvinte. 

É aí, na instância do uso dos recursos da linguagem, que o compositor repousa 

seu fazer artístico. 

Sendo assim, o compositor estrutura seu Jingle de modo a ele se tornar uma 

mensagem precisa, eficaz; e estrutura a música – propriamente dita – de seu Jingle de 

modo a esta ser uma obra artística, com direito à sua “aura” de objeto a ser apreciado, 

de obra a ser fruída. 



Numa só expressão, seria possível afirmar: na dimensão de sua “existência” o 

Jingle é uma música a serviço de uma mensagem que faz uso de outras linguagens, na 

dimensão de sua “essência” o Jingle é uma obra de arte. 

 

Assim, por trás de todo texto encontra-se o sistema da linguagem. A 

esse sistema correspondem no texto tudo o que é repetido e reproduzido 

e tudo que pode ser repetido e reproduzido, tudo quanto pode existir 

fora do texto. Porém, ao mesmo tempo, cada texto (em sua qualidade de 

enunciado) é individual, único e singular, e nisso reside todo o seu 

sentido (seu desígnio, aquele para o qual foi criado). É com isso que ele 

remete à verdade, ao verídico, ao bem, à beleza, à história (BAKHTIN, 

2002, p. 331). 

 

O sistema de linguagem que traz à tona o “texto” musical é pleno em signos 

específicos. Como salientou Saussure: “Os signos de que a língua se compõe não são 

abstrações, mas objetos reais; é deles e de suas relações que a Lingüística se ocupa; 

podem ser chamados entidades concretas desta ciência” [1977, p. 119]. Encadeamentos 

de acordes, sequências melódicas, alterações rítmicas, uso da linguagem literária 

atrelada ao uso de elementos exclusivamente musicais, são as “entidades concretas” de 

que a linguagem musical se compõe. A combinação sígnica de todos os fatores que 

compõem a obra musical será tanto melhor elaborada quanto mais adequada estiver ao 

discurso do todo da mensagem. É do “material sígnico”, portanto, que o compositor do 

Jingle se vale para estruturar sua mensagem específica, partícipe de uma mensagem 

mais ampla, composta de diversos elementos e suas linguagens específicas. Como 

ressaltou Bahktin: 

 

Não somente a atividade mental é expressa exteriormente com a ajuda 

do signo (assim como nos expressamos para os outros por palavras, 

mímica ou qualquer outro meio) mas, ainda, que para o próprio 

indivíduo, ela só existe sob a forma de signos. Fora deste material 

semiótico, a atividade interior, enquanto tal, não existe. Nesse sentido, 

toda atividade mental é exprimível, isto é, constitui uma expressão 

potencial. Todo pensamento, toda emoção, todo movimento voluntário 

são exprimíveis. A função expressiva não pode ser separada da 



atividade mental sem que se altere a própria natureza desta (2002, p. 

51). 

 

O mesmo Bahktin, ao emparelhar os conceitos outrora distintos de conteúdo 

interior e expressão exterior, aproxima o compositor de Jingle de sua realidade 

operacional – e, por conseguinte, criativa – e o distancia de sua idealidade artística: 

 

O conteúdo a exprimir e sua objetivação externa são criados a partir de 

um único e mesmo material, pois não existe atividade mental sem 

expressão semiótica. Conseqüentemente, é preciso eliminar de saída o 

princípio de uma distinção qualitativa entre o conteúdo interior e a 

expressão exterior. Além disso, o centro organizador e formador não se 

situa no interior, mas no exterior. Não é a atividade mental que organiza 

a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade 

mental, que a modela e determina sua orientação (2002, p. 112). 

 

Desse modo, os signos musicais de que o compositor pode lançar mão se 

concretizam, se “materializam”, quando da estruturação do Jingle. A característica 

primal dos sons, a abstração, a imagem acústica exclusivamente sensorial, permanece 

impressa de modo indelével na partitura; em seguida, pode ser impressa noutro material 

(um CD, por exemplo); mais um passo e registra-se num filme; finalmente, almeja ser 

impressa na memória do ouvinte. 

 

O signo lingüístico une não uma coisa a uma palavra, mas um conceito 

e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa puramente 

física, mas a impressão psíquica desse som, a representação que dele 

nos dá o testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se 

chegamos a chamá-la “material”, é somente neste sentido, e por 

oposição ao outro termo da associação, o conceito, geralmente mais 

abstrato (SAUSSURE, 1977, p. 80). 

 

2.2.3. A estruturação do “texto” musical 

A relação estreita entre linguagem e cultura foi definida de modo preciso pelo 

antropólogo Claude Lévi-Strauss, em seu “Antropologia Estrutural”. 

 



Para definir convenientemente as relações entre linguagem e cultura, é 

necessário, parece-me, excluir de início duas hipóteses: Uma, segunda a 

qual não poderia haver nenhuma relação entre as duas ordens; e a 

hipótese inversa, de uma correlação total em todos os níveis. No 

primeiro caso nos confrontar-nos-íamos com a imagem de um espírito 

humano inarticulado e retalhado, dividido em compartimentos e 

andares, entre os quais qualquer comunicação é impossível, situação 

bem estranha e sem relação com o que se constata nos outros domínios 

da vida psíquica. Mas se a correspondência entre a língua e a cultura 

fosse absoluta, os lingüistas e os antropólogos já o teriam percebido, e 

não estaríamos mais aqui para discuti-lo (1975, p. 168). 

 

É possível afirmar, portanto, que a linguagem se dá no âmbito da sociedade; ela 

é fruto – e ferramenta essencial – das relações sociais. O próprio antropólogo cunhou a 

célebre frase: “A linguagem é um fenômeno social” (1975, p. 73). 

Encarada como “fenômeno social”, a linguagem requer dois pólos de 

compreensão: aquele que produz o discurso sustentado pela linguagem e aquele que 

decodifica o discurso. Na comunicação dialógica diária, os papéis em regra podem se 

inverter. Na comunicação comumente chamada de “comunicação de massa” tal 

possibilidade é praticamente inexistente. 

Sendo o Jingle parte integrante de um complexo comunicacional específico do 

que se chama comumente “comunicação de massa”, sua linguagem presume um 

“interlocutor”; porém, a “plateia” à qual tal “interlocutor” pertence é composta por 

ouvintes que lá estão para receberem a mensagem previamente estruturada de modo a 

agradá-los, atingi-los, seduzi-los, encantá-los, persuadi-los. Como pontificou Bahktin: 

 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 

interlocutor [...] Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos 

linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio, nem no 

figurado. [...] 

O mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório 

social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas 

deduções interiores, suas motivações, apreciações etc (2002, pp. 112-

113). 

 



Assim, ao estruturar um Jingle, o compositor tem a missão de torná-lo apto para 

cumprir sua função e estruturar um Jingle, uma música, pouco difere de estruturar 

qualquer outra faceta da criação artística ou – até mesmo podemos nos arriscar – pouco 

difere de estruturar qualquer ação pertencente à vida. 

Em regra, como definiu precisamente Lévi-Strauss, a estrutura é o caminho pelo 

qual a “função simbólica se realiza”. 

 

O vocabulário importa menos do que a estrutura. Quer seja o mito 

recriado pelo sujeito, quer seja tomado de empréstimo à tradição, ele só 

absorve de duas fontes, individual ou coletiva (entre as quais se 

produzem constantemente interpenetrações e trocas), o material de 

imagens que ele emprega; mas a estrutura permanece a mesma, e é por 

ela que a função simbólica se realiza (1975, p. 235). 

 

Em se tratando especificamente da música, há inúmeras estratégias de 

estruturação de discursos, previamente estabelecidos pelo compositor. Um estágio 

fundamental da estruturação do discurso musical, por exemplo, é a escolha da 

tonalidade. A diferença sonora abissal que separa uma música criada sobre um centro 

tonal menor e outra, criada sobre um centro tonal maior, pauta decisivamente a 

percepção do ouvinte – a tonalidade menor, por conta do intervalo de terça menor 

existente em sua escala, torna, naturalmente, a sonoridade da harmonia e da melodia 

mais próxima do que se convencionou a chamar de triste, de melancólico; já a terça 

maior, característica do modo maior, reverte a sonoridade, tornando-a menos próxima 

dos soturnos campos harmônicos do Modo Menor. 

Vincente Persichetti, em “Armonia del siglo XX”, aponta para esse momento 

decisivo na escolha de que espécie de discurso sonoro o compositor intenta proferir: 

 

A busca pela tonalidade ou sentimento de centro tonal pode se converter 

numa força criativa na música. A tonalidade de uma estrutura pode ser 

gerada a partir de uma idéia harmônica unificada, desde a qual se 

estende o desenvolvimento musical. Um acorde inicial maior ou menor 

pode promover uma seqüência de acordes que instiga uma luta triádica 

entre as estruturas maiores e menores (1985, p. 252). 

 



É preciso ressaltar que a estrutura estabelecida pelo compositor é estritamente 

musical, específica, é parte do domínio definido da música, não faz parte o universo 

cognoscível do ouvinte. No entanto, é uma estrutura como outra qualquer, é uma 

estrutura “cujas propriedades formais são comparáveis” a outras estruturas, sejam 

provenientes das artes, sejam provenientes de quaisquer outras atividades da vida 

cotidiana da sociedade.  

 

As pesquisas estruturais não ofereceriam interesse algum se as 

estruturas não fossem traduzíveis em modelos cujas propriedades 

formais são comparáveis. O estruturalista tem por tarefa identificar e 

isolar os níveis da realidade que têm um valor estratégico do ponto de 

vista em que ele se coloca, ou, em outras palavras, que podem ser 

representados sob forma de modelos, qualquer que seja a natureza 

destes últimos (LÉVI-STRAUSS, 1975, p. 321). 

 

Porém, ao estruturar seu discurso, o compositor de Jingle jamais pode ignorar o 

conceito estabelecido por Ferdinand de Saussure: “O laço que une o significante ao 

significado é arbitrário ou então, visto que entendemos por signo o total resultante da 

associação de um significante com um significado, podemos dizer mais simplesmente: o 

signo lingüístico é arbitrário”. [1977, p. 81], sob o risco de não mais conseguir 

estabelecer o vínculo entre sua obra e o público de sua obra. O elo essencial, o elo pelo 

qual se justifica a existência de um Jingle, depende da compreensão do artista de sua 

real posição no processo de comunicação que se estabelece entre ele, sua obra e o 

público. 

 

2.3. A música no contexto da publicidade 

A esta altura já podemos considerar como definido o conceito de que a peça 

musical inserida no complexo expressivo do comercial, o Jingle, é parte de uma peça 

publicitária que agrega ao discurso musical outras espécies de linguagens que compõe o 

seu discurso. Tal fato nos leva a direcionar o olhar para o contexto da publicidade. 

Armando Sant’Anna, ao situar de modo temporal a publicidade após a chegada 

do rádio à realidade dos meios de comunicação, traz uma definição acerca da própria 

publicidade: 

 



Antes do advento do rádio, o conceito era de que “publicidade é a arte 

de vender pela letra impressa”. O rádio invalidou-o e a evolução do 

conceito de vendas deu lugar a novos conceitos sobre a publicidade. De 

todos os conceitos, tiramos as seguintes conclusões: 

 

 a publicidade é um meio de tornar conhecido um produto, um 

serviço ou uma marca; 

 seu objetivo é despertar, nos consumidores, o desejo pela coisa 

anunciada, ou destacar aspectos que diferenciam o produto de 

seus concorrentes, ou o aumento de seu valor junto ao target; 

 ela faz isso abertamente, sem encobrir o nome e as intenções 

do anunciante; 

 os anúncios são matéria paga. 

 

A publicidade é, sobretudo, um grande meio de comunicação com 

grupos de pessoas – de maneira genérica, alguns também utilizam a 

expressão propaganda de massa. Seu discurso deve ser ajustado ao 

perfil que constitui o grupo consumidor visado pelo anunciante (2000, 

p. 60). 

 

Devidamente caracterizado como a música inserida no comercial publicitário, a 

música a serviço de uma mensagem que visa a persuadir, a “despertar, nos 

consumidores, desejo pela coisa anunciada”, o Jingle carrega consigo o elemento 

persuasivo; o Jingle tem, como sua função essencial, “tocar” o consumidor de modo a 

encantá-lo, convencê-lo, levá-lo à proximidade com um determinado produto, marca ou 

serviço. Portanto, o Jingle é, essencialmente, uma “música para estimular o consumo”. 

 

2.3.1. O consumo – dois séculos e um único cenário 

 

No livro “A Ética Romântica e o Espírito do Consumidor Moderno”, Colin 

Campbell, citando McKendrick, situa com precisão o momento histórico em que o 

fenômeno do consumo de bens materiais transformou a sociedade europeia numa 

“sociedade do consumo”. Ademais, traz à tona o motivo central e o ramo de atividade 

de tal mudança: 

 



A moda, no sentido de costume prevalecente, é, evidentemente, um 

fenômeno social universal e sujeito a mudança mesmo em sociedades 

tradicionais. O que caracteriza a moda moderna, em contraste, é o passo 

muito rápido da mudança que ocorre na forma, no material e no estilo; e 

a evidência que esse tempo acelerado começou no meio do século 

XVIII, sendo seu ponto decisivo o reinado de Jorge II, que foi seguido 

de um certo “frenesi de moda” no reinado de Jorge III (2001, p. 37). 

 

Movida pelos teares industriais, a confecção das vestimentas dava-se em 

profusão muito maior do que ao tempo dos teares manuais. Inevitavelmente, na esteira 

da escala industrial de produção, o decorrente barateamento dos produtos. Assim, 

conclui o autor: 

 

“o entusiasmo pela moda de modo algum se limitou aos ricos, mas 

rapidamente se difundiu em toda a sociedade, estendendo-se da classe 

dos empregados domésticos aos empregadores industriais e, finalmente, 

até aos trabalhadores rurais: todos começaram a sentir alguma 

compulsão de ‘estar na moda’” (CAMPBELL, 2001, p. 41). 

 

Surgia a figura do consumidor moderno; e, com ele, a semente do – 

aparentemente – desenfreado consumismo moderno. 

O consumidor moderno passou, então, a consumir mais, num espaço de tempo 

cada vez mais curto. O ato de consumir atrelou para sempre a ordem dos verbos “ter” e 

“ser”. Aos poucos, “ser alguém” passou a estar indefectivelmente atrelado a “ter algo”. 

A lógica cartesiana do século XVII, o célebre conceito cravado na frase cogito ergo sum 

(penso logo sou), daria lugar a um novo conceito, uma nova máxima: tenho, logo sou. 

Enfim, a partir da distante segunda metade do século XVIII, para “ser” é preciso “ter”. 

Ao longo dos séculos XVIII, XIX e, sobretudo, no transcorrer do século XX, 

várias gerações de fiéis consumidores se sucederam e, sob certo ponto de vista, o 

consumo passou a ser o “senhor das ações da sociedade”. 

Nascia, desse modo, o que Zygmunt Bauman chamou de “sociedade de 

consumidores”, aquela que 

 

representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a 

escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e 



rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade em que se 

adaptar aos preceitos da cultura de consumo e segui-los estritamente é, 

para todos os fins e propósitos práticos, a única escolha aprovada de 

maneira incondicional. Uma escolha viável e, portanto, plausível – e 

uma condição de afiliação (2008, p. 71). 

 

O consumo, inserido no conceito de uma “sociedade de consumidores”, não é 

um consumo individual; é um consumo que deve atender ao clamor e ao ditame do que 

é consumido por outras pessoas, pela coletividade, pela comunidade. Ao longo do 

tempo, consumir deixou de ser um ato individual e passou a ser um ato social. Social e 

socializante; afinal, somente aqueles que consomem o que todos consomem pode fazer 

parte do grupo, podem se tornar “sócios do mesmo clube”, podem ganhar sua 

“carteirinha de afiliação”: “Surge, dessa maneira, um componente psicológico que 

jamais abandonará a atividade de consumo. Freud – não coincidentemente –, definiu – e 

defendeu – melhor do que ninguém tal indissolubilidade” (BAUMAN, 2008, p. 92). 

A substituição do poder de escolha do indivíduo pelo poder de escolha da 

comunidade constitui um dos passos decisivos da civilização; sua essência está no fato 

de que os membros da comunidade se restringem em suas possibilidades de satisfação, 

enquanto o indivíduo desconheceria essa restrição. 

Desse modo, o “gosto geral”, uma espécie bastante bem definida de “senso 

comum” passou a balizar o comportamento do consumidor do século XX. E tal “senso 

comum” ganhava ares de extrema importância, pois ao mesmo tempo em que as 

possibilidades de consumo aumentavam de modo avassalador, as proibições diminuíam 

e se recrudesciam em locais bem definidos da psique do consumidor. Como situa Alan 

Ehrenberg: “os sofrimentos humanos mais comuns nos dias de hoje tendem a se 

desenvolver a partir de um excesso de possibilidades, e não de uma profusão de 

proibições, como ocorria no passado” (in BAUMAN, 2008, p. 121). 

 

À ameaça de um eventual desvario gerado pelo crescente aumento das 

possibilidades conjugado à diminuição das proibições, surge como mediador 

fundamental o “gosto geral”, o “senso comum”. Como afirma Bauman: 

 

se a oposição entre possível e impossível superou a antinomia do 

permitido e do proibido como arcabouço cognitivo e critério essencial 



de avaliação e escolha da estratégia de vida, deve-se apenas esperar que 

a depressão nascida do terror da inadequação venha substituir a neurose 

causada pelo horror da culpa como a aflição psicológica mais 

característica e generalizada dos habitantes da sociedade de 

consumidores (2008, p. 122). 

 

A “sociedade de consumo” atuou, durante dois séculos, tendo como pano de 

fundo um único cenário, construído pela relação entre a produção de produtos e a 

comunicação deste fato para a sociedade. Para que o produto seja consumido é preciso 

que a sociedade saiba que o produto existe. 

Eis o papel primal – e fundamental! – da comunicação ao longo da teia do 

consumo. 

Se voltarmos nosso olhar para a distante segunda metade do século XVIII, 

poderemos notar nas palavras de Colin Campbell a já importante atuação da 

Comunicação na cadeia de Consumo: 

 

Outra faceta da revolução do consumo no século XVIII foi o 

desenvolvimento do romance moderno e o aparecimento de um público 

leitor de ficção. Ocorreu, então, uma tremenda expansão no mercado de 

livros, com a publicação anual de novas obras quadruplicando, ao longo 

do século. [...] se desenvolvia à época uma indústria manufatureira de 

ficção, que se ligava à agressiva propaganda, com planos especiais de 

assinatura e de publicação parcial projetados para superar os altos 

custos dos livros (2001, p.43-44). 

 

Lá estava a propaganda, a comunicar aos leitores de que os romances de ficção 

estavam a ser produzidos e à espera de serem consumidos. 

A propaganda ostensiva mudou de meios, mas pouco mudou seus meios de agir 

ao longo dos dois séculos seguintes. Ao panfleto, aos cartazes colados nas portas dos 

estabelecimentos comerciais, sucedeu o jornal, o veículo de comunicação para as 

massas mais importante do século XIX; o rádio, o onipotente veículo de comunicação 

para as massas da primeira metade do século XX; a televisão, a “campeã de audiência” 

da segunda metade do século XX. 

Os meios mudaram, o uso dos recursos de linguagem na estruturação da 

mensagem evoluiu. Contudo, o modo de operar o processo comunicacional manteve-se 



muito parecido com o processo que originou a aqui chamada “sociedade de consumo”. 

O Comunicador emitia a mensagem, o espectador – ou o ouvinte, ou o leitor – recebia a 

mensagem. A comunicação “de mão única” impunha a lógica: o Emissor emite, o 

Receptor recebe. 

Ao crescimento populacional correspondia, portanto, o crescimento do número 

absoluto de Receptores das mensagens emitidas pelos Emissores dentro do processo 

comunicacional. Desse modo, a cada dia que mais nos afastávamos do século XVIII e 

mais nos aproximávamos do século XX, um maior número de pessoas era atingido pelas 

mensagens veiculadas pelos Emissores da Comunicação. Cabia ao Receptor o papel 

passivo de “público atingido pelas mensagens”; nada mais. 

Refém desse processo e aculturado ao longo de pelo menos dois séculos, o 

consumidor não era outro se não o Receptor passivo. Consumia-se tanto mais produtos 

quantas mais – e mais bem estruturadas – fossem veiculadas mensagens acerca daquele 

produto; consumia-se tanto mais o mesmo produto quantas maiores e mais consistentes 

fossem as campanhas publicitárias realizadas para reforçar a imagem daquele produto. 

As marcas tornavam-se tanto mais conhecidas quanto maior fosse a exposição nos 

meios de comunicação. O consumidor, exposto a insistentes campanhas publicitárias, 

tornava-se fiel àquela marca. Consumia menos pelo conhecimento que tinha acerca do 

produto, mais pelo processo cultural que engendrava seu próprio consumo. 

 

2.3.2 O consumo – o bombardear de mensagens pouco eficaz 

 Atingir o consumidor é, desde sempre, o cerne da atividade de marketing. Ao 

recorrermos à etimologia do termo marketing, encontramos o radical latino “mercar”; 

vale dizer, “comprar e vender” (Nova Fronteira, Dicionário Etimológico, 2007). O 

protagonista da atividade de “mercar” não é outro, senão o consumidor. Ele é quem 

compra; portanto, é a ele a quem o marketing visa a atingir. É a ele a quem se dirigem 

as campanhas publicitárias. É a ele a quem se endereçam as mensagens. 

As transformações ocorridas ao longo da história do Homem sobre a Terra 

modificaram paulatinamente o núcleo emocional dos habitantes de todo o Mundo. O 

consumidor, protagonista da atividade de “mercar”, participou ativamente da evolução 

dessas transformações. No entanto, como alerta John Naisbitt: “A maneira como 

vivemos no tempo mudou num ritmo constante durante os últimos cem anos, e de 

maneira drástica nos dez últimos anos” (1999, p.50). 



A chegada avassaladora das novas tecnologias de comunicação ao cotidiano do 

Consumidor transformou drástica e muito rapidamente a noção do Tempo: 

 

Há pouco mais de um século, antes da eletricidade, dos telefones 

celulares e dos emails, os norte-americanos, em sua maioria, acordavam 

quando o sol se levantava, iam para a cama quando o sol se punha, 

ingeriam refeições de legumes cultivados em casa e trabalhavam perto 

de seus lares. As pessoas falavam dos momentos como fugazes, das 

lembranças como duradouras e advertiam seus filhos com frases tais 

como “a pressa é inimiga da perfeição”. As histórias começavam com a 

frase “era uma vez”, e, efetivamente, entendíamos o que isso 

significava. Os dias baseavam-se mais na presença da luz do que nas 

horas, e os anos mais nas estações do que no calendário. Uma carta 

demorava semanas para cruzar o país, e a resposta demorava mais ainda 

(NAISBITT, 1999, p.50). 

 

Munido da velocidade que o aparato das novas tecnologias lhe proporciona, o 

Homem do terceiro milênio se acostumou com o pulsar do tempo num ritmo inúmeras 

vezes mais rápido do que o de seus ancestrais próximos. Acostumado a tal velocidade, 

ele passa a exigir, a ter a necessidade de novos implementos tecnológicos que permitam 

a ele acompanhar esse ritmo frenético.  

 

A tecnologia do consumidor, tradicionalmente, tem prometido poupar 

tempo e mão-de-obra, deixando-nos livres para nos dedicar a atividades 

que realmente interessam, e poucos negarão que as tecnologias do 

consumidor tornaram nossa vida mais fácil durante o século passado... 

(NAISBITT, 1999, p.51). 

 

Porém, assim como a tecnologia aumenta de modo avassalador a velocidade do 

tempo, o Homem do terceiro milênio, o consumidor, também se tornou mais rápido, 

mais veloz, consome com voracidade semelhante à própria velocidade da tecnologia. 

 

... os produtos para o consumidor nos seduzem com um largo espectro 

de promessas, e então manipulam nossa vida e aumentam a velocidade 



de nossas expectativas. Ao longo dos anos, temos consumido essas 

promessas tão depressa quanto a riqueza o tem permitido. 

Cada vez mais, aquilo que promete poupar nosso tempo consome nosso 

tempo. A tecnologia do consumidor requer priorização das 

necessidades, a seleção de marcas, a compra, a instalação, a manutenção 

e o progressivo aperfeiçoamento (NAISBITT, 1999, p.82). 

 

O novo pulsar do tempo, trazido pelas novas tecnologias, encontra, hoje, uma 

nova espécie de consumidor. 

O consumidor que inaugurou a primeira década dos anos 2000s e que adentrará 

os anos 2010s, não mais é refém de um número restrito de marcas, de produtos, de 

serviços; não mais é refém de um único modo de conhecer as marcas; não mais é refém 

de um único meio de adquirir produtos ou serviços; não mais é refém de uma forma de 

veiculação de mensagens unidirecional, invasiva. É um consumidor consciente de seu 

papel vital na estrutura da cadeia da produção e da comercialização de bens e de 

serviços. 

Não obstante o risco de ultrapassar o “limite do narcisismo”, de resvalar num 

“culto exagerado do ‘eu’”, num “consumismo pouco responsável”, o novo consumidor 

assume, finalmente, o seu verdadeiro papel de Sujeito na cadeia do consumo. Para Don 

Slater:  

 

... não só temos de escolher um eu, mas temos de nos constituir como 

um eu que escolhe, um consumidor, o que implica a responsabilidade 

pessoal por todo e qualquer aspecto de nós mesmos: sempre podemos 

optar por fazer algo a respeito de nossa aparência, saúde, maneiras. Ao 

mesmo tempo, tudo o que fazemos tem implicações para o eu, 

implicações que controlamos obsessivamente; usar isso, comer aquilo, 

ter essa aparência, tudo isso é interpretado como reflexos do eu. Em 

conseqüência, todos os aspectos de nossa existência são controlados e 

examinados como objetos de cálculo instrumental na criação do eu, e o 

eu é, ele próprio, tanto uma coisa que a pessoa produz quanto a pessoa 

que ela é (SLATER, 2002, p. 93). 

 

         Um passo a mais e o “consumidor consciente” torna-se um “consumidor 

exigente”. Não basta a ele ter a consciência de seu papel na engrenagem do consumo; 



chegou o momento histórico no qual ele pode exigir melhores produtos, melhores 

serviços. O consumidor exige ter atendidas todas as suas expectativas. Sem exceção. E 

no andamento mais presto possível. Como diz Georges Chetochine: 

 

O indivíduo se sente entediado, sozinho, abandonado? Não seja por 

isso: graças ao celular, ele telefona para o outro, ou melhor, para os 

outros. Hoje não se diz nada além de “Estou mal, e você?”. Enviam-se e 

recebem-se fotos e mensagens SMS pelo prazer de sair da má situação 

em que se encontra, para respirar, compensar, partilhar o sofrimento e 

‘desligar’. Nesse sentido, o telefone celular entra no arsenal dos 

remédios necessários para curar as pequenas ou as grandes depressões, 

do mesmo modo que o Prozac ou outras drogas eficazes nesses casos 

(2006, p. 131). 

 

          Porém, se o telefone celular não funciona, se a operadora tarda para estabelecer a 

ligação, este indivíduo entediado, sozinho, abandonado, imediatamente toma a forma de 

um consumidor revoltado, a exigir seu direito de se comunicar, a ameaçar seus 

fornecedores – fabricante do aparelho ou operadora – de migrar para outros 

fornecedores e, mais: de divulgar a todos os que forem possíveis a baixa qualidade dos 

serviços oferecidos e prestados. Surge no cenário um consumidor consciente, exigente e 

ameaçador; capaz de causar danos para as marcas nunca antes imaginados. Como disse 

Henry Jenkins, a respeito do consumidor atual: “Um passo em falso e ele vai nos 

zapear. Não é mais um preguiçoso em frente à televisão (se é que já foi); ele determina 

o que, quando, e como assiste aos meios de comunicação. É um itinerante – livre de 

compromissos com séries em particular, indo aonde seu desejo o levar” (2005, p.98). 

É necessário, contudo, frisar que o novo consumidor tem seus anseios tal qual 

seu antecessor também os tinha. A diferença entre os anseios do consumidor de outrora 

e do consumidor do século XXI é que a estratégia de bombardear o consumidor com 

mensagens massivas a bradar um grande leque de ofertas não mais é eficaz. 

A velocidade propiciada pelo avanço sobejo das novas tecnologias provê o 

consumidor de produtos criados com tamanha velocidade e fartura que ele mal tem 

tempo de absorver a existência desses produtos. Segundo o cineasta norte-americano 

Ken Burns: 

 



Quando você é bombardeado com tantas imagens – não somente a 

televisão, mas tudo ao seu redor – você realmente fica acelerado. Você 

precisa tanto e tão depressa – alimentos, impressões, tudo – que 

começou a ocorrer o oposto: em vez de nos enriquecer, como se poderia 

imaginar que acontecesse caso se conseguisse mais quantidade de 

alguma coisa, nós, efetivamente, criamos uma espécie de pobreza. E 

essa pobreza, antes de mais nada, pode ser medida numa perda de 

atenção (in NAISBITT, 1999, p. 52). 

 

Desse modo, o “bombardear de imagens, mensagens, tudo ao seu redor”, crava a 

dicotomia do consumidor: ele sequer tem tempo hábil para desenvolver o seu desejo; a 

velocidade o toma de assalto. 

 

... quando se fala em um novo marketing, fala-se em uma nova forma de 

comunicar ou em um novo momento da mídia que se desenvolve 

tecnologicamente, proporcionando novas possibilidades de falar com 

este ou aquele consumidor sempre a respeito de um produto, serviço ou 

determinado bem, deste ou daquele fabricante (Galindo, 2002, p. 136). 

 

           O autor sentencia: 

 

certamente a missão mais inglória, neste novo ou atual contexto, é o seu 

compromisso em destacar-se entre os milhares de estímulos dirigidos ou 

não aos consumidores. Afinal, todos nós somos literalmente 

bombardeados por mensagens, dirigidas, rebatidas, ou reverberadas 

como ondas gigantescas que promovem o afogamento nosso de cada dia 

(in KUNSCH, 2008, p.7). 

 

2.3.3. O consumo – A Era dos Meios Digitais e a mudança de cenário  

Ancorada principalmente na televisão, o meio de comunicação de massa que 

reinou ao longo da segunda metade do século XX, a publicidade manteve seu vínculo 

com o consumidor – e, portanto, com a prática do consumo – em confortável relação de 

proximidade. Como relata Daniel dos Santos Galindo em “Teorias e Estratégias de 

Publicidade e Propaganda”: 

 



Em plena década de 1980, focava-se a propaganda como ferramenta de 

marketing cuja tarefa primordial era a divulgação massiva, resumida em 

três objetivos básicos: a) incutir uma idéia na mente da massa; b) criar o 

desejo pela coisa anunciada; e c) levar a massa ao ato da compra. Para 

isto, a publicidade tem de interessar, persuadir, convencer e levar à 

ação, ou seja, tem de influir no comportamento da massa consumidora, 

exatamente como as empresas espelhavam suas expectativas geradas em 

um passado que teima em resistir à máxima do produzir e comunicar 

massivamente para gerar um consumo massivo. Isto, logicamente, com 

o amparo da propaganda que cultivava a prática de remuneração 

centrada na compra de espaço em mídias massivas, alimentadas por 

uma forte criação e pela produção contínua de materiais veiculáveis. 

Para tanto a emissão da mensagem sempre foi unidirecional, no sentido 

de sua origem e construção, preocupando-se em atingir um determinado 

consumidor-alvo, que deveria reagir dentro de parâmetros desejados e 

esperados, contando com a maior cobertura possível pelo menor custo. 

No entanto, no final dos anos 1970 e no início dos anos 1980, surgiam 

sinais de mudança (in KUNSCH, 2008, p.5). 

 

Entretanto, como aponta Galindo, tal cenário de estabilidade começou a se 

transformar, trazendo uma nova realidade nas décadas finais do século XX e no 

transcorrer do início do século XXI. 

O decréscimo do percentual de espectadores defronte à televisão, apontado pelos 

institutos de pesquisa, alterou sobremaneira a visão dos meios de comunicação sobre 

sua própria capacidade de manter o vínculo anteriormente criado com o consumidor. As 

bases vigentes do consumo, tal como foram estabelecidas, não mais existiam. 

Várias foram as razões para tal fenômeno – o surgimento de programações com 

certo grau de interesse em outros canais de emissão, o crescimento das TVs por 

assinatura, a contestável qualidade da produção da teledramaturgia brasileira, a chegada 

do computador conectado à Internet no lar brasileiro, o uso frequente e contumaz do 

controle remoto. 

A proliferação das opções de entretenimento defronte à tela de um televisor 

fragmentou a audiência e, por conseguinte, diminuiu consideravelmente o encanto do 

“horário nobre”. Diminuto o encanto do “horário nobre”, naturalmente ficava em risco o 

consistente lucro aferido pelo meio de comunicação – os valores outrora negociados não 



poderiam ser os mesmos; afinal, a audiência não era a mesma. Galindo sintetiza a 

situação histórica, colocando no cerne da questão dois flancos principais a engendrar a 

transformação inevitável e, de modo absolutamente importante, frisando que a chegada 

de novos suportes e novas tecnologias de comunicação não suplantam as previamente 

estabelecidas, somam-se a elas: 

 

É exatamente essa confluência entre novas tecnologias e a produção da 

informação como algo valioso que transforma a comunicação em algo 

diferenciado, pois as novas formas de comunicação dizem respeito às 

novas formas de produção e distribuição da comunicação, não abolindo 

nenhum princípio anterior, mas ampliando as possibilidades de 

armazenagem, articulação, distribuição e, paradoxalmente, a 

globalização e pulverização da informação. Nesse sentido, as novas 

tecnologias poderão contribuir ainda mais na segmentação e na 

direcionalidade das mensagens, ou seja, a desmassificação dos meios e 

a possibilidade de uma intermediação semelhante ao processo 

interpessoal, portanto, mais relacional e próximo do consumidor (in 

KUNSCH, 2008, p.6). 

 

A concretização desse fato coloca em xeque toda a lógica pela qual foram 

aculturados todos os agentes do intrincado processo de comunicação e consumo: o 

consumidor, com a atenção outrora exclusiva – ora fragmentada por inúmeros fatores –, 

aponta números menos fartos nas medições de audiência; os anunciantes, em posse dos 

números da audiência a diminuir, não mais aceitam pagar os altos valores até então 

praticados; o meio de comunicação, sob a premente ameaça de lucrar menos, tem de 

encontrar um modo de evitar a diminuição de obtenção de recursos. Como categoriza 

precisamente Joseph Jaffe, no livro “O Declínio da Mídia de Massa”: 

 

Se analisarmos sua raiz – a própria TV aberta –, o problema poderá ser 

visto como uma espiral descendente. Consumidores volúveis significam 

dólares publicitários volúveis, o que, por sua vez, restringe o oxigênio 

criativo bombardeado no conteúdo – ou seja, há menos dólares 

disponíveis para o lado produção/talento. Isso resulta em perda de 

espectadores, devido à falta geral de qualidade na programação, fazendo 

com que mais ratos fujam do navio que afunda... (2008, p. 18). 



 

Possivelmente, dentre todos os fatores que motivaram a fragmentação da atenção 

exclusiva do telespectador, a principal delas, a que atinge o anunciante de modo mais 

contundente, é a possibilidade de o telespectador evitar o “intervalo comercial” com o 

uso contumaz do controle remoto, o grande inimigo da antiga fórmula do “comercial de 

30 segundos” – um dos fatores que justifica o recorte da presente pesquisa ao universo 

do Jingle inserido no comercial. 

Ainda que os índices medidos de audiência apontem para um extenso número de 

telespectadores postados na frente de seus aparelhos televisores durante o “horário 

nobre”, por exemplo, a mera existência do controle remoto ao alcance da mão do 

telespectador, do consumidor, deixa “em suspenso” a certeza de permanência do 

telespectador no mesmo canal durante o intervalo comercial. A possibilidade de o 

telespectador “fugir” dos anúncios comerciais veiculados durante o intervalo da 

programação é apontada por Joseph Jaffe: 

 

Para dizer com delicadeza, tentar construir uma casa sobre areia 

movediça não é nada recomendável. Se o comercial de 30 segundos é a 

casa, o ambiente em que ela é construída – caracterizado pela televisão, 

pelo conteúdo televisivo e pela relação entre conteúdo e comerciais – é 

a areia movediça da vez, e nela o comercial de 30 segundos vem 

lentamente afundando (2008, p. 18). 

 

Outro fator, em adendo aos já elencados, contribuiu para a “mudança de 

cenário” na relação consumidor-publicidade pelas décadas mais próximas do final da 

segunda metade do século XX: o ceticismo do consumidor no que tange às mensagens 

construídas e veiculadas pela publicidade. 

 

Embora as campanhas publicitárias individuais tenham se revelado 

populares, em geral os consumidores são céticos em relação à 

publicidade e têm pouco respeito pelos anunciantes. O exame de uma 

série de pesquisas de opinião realizada pela Roper Organization de 

meados da década de 1970 até meados da década de 1980 concluiu que 

“segundo qualquer padrão de medidas razoável, os consumidores são 

céticos em relação às afirmações da publicidade”. (CALFEE; 

RINGOLD, 1987, p. 26). 



 

Finalmente, a chegada da Internet como o meio de comunicação que surgiu pelo 

final do século XX e preconiza o novo reinado pelo início do século XXI, modificou de 

modo radical a relação consumidor-publicidade. O próprio veículo de comunicação 

engendra em si a possibilidade de escolher a que vai assistir, o que vai armazenar, a que 

vai re-assitir. 

Contudo, trazida pelo novo veículo de comunicação, é a possiblidade de o 

consumidor escolher aquilo a que não vai assistir que ocupa o polo da publicidade na 

relação até então estabelecida: 

 

Durante o século passado, a publicidade desempenhou um papel 

importante na criação dos meios de comunicação aos quais temos 

acesso hoje. Esses meios de comunicação têm sido veículos eficientes 

para transmitir mensagens que constroem o valor das marcas nacionais, 

fundamento de nossa economia baseada no consumidor. [...] Embora a 

net ainda esteja no início, os anunciantes já começaram a fazer 

experiências com um grande número de estratégias e técnicas mais 

inovadoras para assegurar que suas mensagens continuarão a ser 

eficientes. É claro que se os usuários da net têm realmente condições de 

escolher entre ver ou não ver anúncios, seus criadores vão ter de 

encontrar formas de tornar esses anúncios gratificantes, intelectual ou 

financeiramente. Uma maneira de fazer isso é criar conteúdos em que a 

distinção entre informação editorial e publicidade seja pouco clara ou 

inexistente. Outra é construir comunidades virtuais nas quais a 

publicidade seja tão intrínseca que fique completamente invisível. A 

longo prazo é inevitável que a net mude tanto a publicidade quanto a 

publicidade mudou a natureza da net (GOLDHABER, 2002, pp.57-58). 

 

Em verdade, a afirmação de Goldhaber acerca da “mudança” que seria operada 

no âmbito da publicidade por conta da chegada do novo meio de comunicação ganhou 

contornos mais amplos e influenciou toda a cultura do mundo globalizado do início do 

século XXI. Manuel Castells, em “A sociedade em rede. A era da informação: 

economia, cultura e sociedade”, ainda no final do século XX, sinalizava para a extrema 

velocidade com que o novo meio de comunicação proliferou e chegou a um farto 



número de cidadãos ao redor do mundo e preconizou um quadro de mudanças e 

adequações culturais no contexto mundial: 

 

A Internet tem tido um índice de penetração mais veloz do que qualquer 

outro meio de comunicação na história: nos Estados Unidos, o rádio 

levou 30 anos para chegar a 60 milhões de pessoas; a TV alcançou esse 

nível de difusão em 15 anos; a Internet o fez em apenas 3 anos após a 

criação da teia mundial. O resto do mundo está atrasado com relação à 

América do Norte e os países desenvolvidos, mas o acesso à Internet e 

seu uso os estavam alcançando rapidamente nos principais centros 

metropolitanos de todos os continentes. Contudo, não deixa de ser 

importante quem teve acesso primeiro, e a quê, porque, ao contrário da 

televisão, os consumidores da Internet também são produtores, pois 

fornecem conteúdo e dão forma à teia. Assim, o momento de chegada 

tão desigual das sociedades à constelação da Internet terá consequências 

duradouras no futuro padrão da comunicação e da cultura mundiais 

(1999, p. 439). 

 

O rompimento das barreiras do tempo e do espaço trazido pelo meio de 

comunicação da Internet, que liga locais distantes em “tempo real”, alterou 

definitivamente a lógica cultural até aquele momento pautada pela necessidade de 

vencer distâncias e tempos para fazer chegar, por exemplo, a informação, às pessoas – 

aos consumidores – ao redor do mundo. 

 

Ao longo da história, as culturas foram geradas por pessoas que 

compartilham espaço e tempo – sob condições determinadas pelas 

relações de produção, poder e experiência e modificadas por seus 

projetos – e lutam umas contra as outras para impor valores e objetivos 

à sociedade. Portanto, as configurações espaciais-temporais eram 

importantíssimas ao significado de cada cultura e a sua evolução 

diferencial. No paradigma informacional surgiu uma nova cultura a 

partir da superação dos lugares e da invalidação do tempo pelo espaço 

de fluxos e pelo tempo intemporal: a cultura da virtualidade real 

(CASTELLS, 1999, p. 427). 

 



Pelo final do século XX, portanto, uma nova configuração cultural se impunha à 

sociedade, em quase todos os seus âmbitos, desde o microcosmo do lar do cidadão até o 

universo das grandes corporações internacionais. 

 

Na segunda metade da década de 1990, um novo sistema de 

comunicação eletrônica começou a ser formado a partir da fusão da 

mídia de massa personalizada globalizada com a comunicação mediada 

por computadores. Como já mencionei, o novo sistema é caracterizado 

pela integração de diferentes veículos de comunicação e seu potencial 

interativo. Multimídia, como o novo sistema logo foi chamado, estende 

o âmbito da comunicação eletrônica para todo o domínio da vida: de 

casa a trabalho, de escola a hospitais, de entretenimento a viagens. Em 

meados dos anos 90, governos e empresas do mundo inteiro 

empenhavam-se em uma corrida frenética para a instalação do novo 

sistema, considerado uma ferramenta de poder, fonte potencial de altos 

lucros e símbolo de hipermodernidade (CASTELLS, 1999, p.450). 

 

A transformação cultural provocada pela chegada do novo meio de comunicação 

engendrou, naturalmente, a transformação social. A nova sociedade, pautada pelas 

novas concepções de tempo e espaço, estaria (e, possivelmente, estará) ligada a tal 

transformação de modo irremediável e eviterno: “De fato, a transformação do tempo 

sob o paradigma da tecnologia da informação, delineado pelas práticas sociais, é um dos 

fundamentos de nossa nova sociedade, irremediavelmente ligada ao surgimento do 

espaço de fluxos.” (CASTELLS, 1999, p.523). 

O “novo sistema tecnológico”, então, é responsável direto pela transformação 

sociocultural que teve início pelo final do século XX e ganhou força e consistência 

sobretudo a partir do início do século XXI. 

 

A revolução da tecnologia da informação motivou o surgimento do 

informacionalismo como a base material de uma nova sociedade. No 

informacionalismo, a geração de riqueza, o exercício do poder e a 

criação de códigos culturais passaram a depender da capacidade 

tecnológica das sociedades e dos indivíduos, sendo a tecnologia da 

informação o elemento principal dessa capacidade. A tecnologia da 

informação tornou-se ferramenta indispensável para a implantação dos 



processos de reestruturação socioeconômica (CASTELLS, 1999, 

p.412). 

 

Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias 

culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente 

produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo 

sistema tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo. [...] O 

surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação 

caracterizado pelo seu alcance global, integração de todos os meios e 

interatividade potencial está mudando e mudará para sempre nossa 

cultura (CASTELLS, 1999, p.414). 

 

A diminuição das distâncias de espaço e tempo trouxeram consigo uma espécie 

de “horizontalização” da produção de conteúdo cultural. A “sociedade em rede”, ligada 

por um sistema de comunicação que permite a emissão de informações a um farto 

número de pessoas, possibilita a um mesmo farto número de pessoas emitirem 

informações. O novo meio de comunicação interliga uma gama extensa de pessoas e 

possibilita ao indivíduo-em-sociedade, que outrora desempenhava apenas o papel de 

receptor de mensagens, assumir o papel de emissor de mensagens. 

 

É pouco provável que o ritmo com que a informação e o entretenimento 

são criados vá diminuir no futuro próximo. Na verdade, à medida que os 

instrumentos de produção forem chegando às mãos de um número 

maior de pessoas, é provável que o ritmo venha a se acelerar 

(GOLDHABER, 2002, p. 58). 

 

Munido de um computador conectado à Internet, o novo e “globalizante” meio 

de comunicação, o Receptor pode vir a se transformar em Emissor e, portanto, alterar 

completamente o cenário que perdurou por mais de dois séculos na relação entre o 

consumidor e a publicidade. 

 

À medida que a net começou a surgir como um meio de comunicação 

de massa, não demorou muito para os profissionais do marketing 

reconhecerem o potencial de criação de comunidades cujo foco tivesse 

valor comercial. De forma muito parecida com aquela que as revistas de 



interesse especial agregam públicos que podem ser vendidos aos 

anunciantes, podem ser criadas comunidades virtuais em torno de temas 

específicos que atrairão grupos-chave de consumidores. E, por causa da 

interatividade da net, os profissionais do marketing podem se comunicar 

com os membros da comunidade para vender e promover produtos, 

prestar serviços ao consumidor e realizar pesquisa de mercado 

permanente. Mas, como essas comunidades também permitem que os 

consumidores se comuniquem entre si, isso lhes dá novos poderes que 

os profissionais do marketing têm de levar em conta (SCHWARTZ, 

1997, pp. 39-40). 

 

O cenário no qual o consumidor deixou de ser um mero receptor de mensagens e 

a publicidade se vê às voltas com a proliferação quase incontrolável de novos emissores 

de mensagens em rede aponta, naturalmente, para a direção da mensagem. Afinal, se o 

complexo comunicacional assistiu a uma transformação no polo de recepção da 

mensagem; se tal transformação provocou uma transformação no polo de emissão da 

mensagem, muito provavelmente há que se operar uma espécie de transformação da 

própria mensagem. 

 

Do ponto de vista do usuário (como receptor e emissor, em um sistema 

interativo), a escolha das várias mensagens no mesmo modo de 

comunicação, com facilidade de mudança de uma para outra, reduz a 

distância mental entre as várias fontes de envolvimento cognitivo e 

sensorial. A questão em jogo não é que o meio seja a mensagem: 

mensagens são mensagens. E, como mantêm suas características 

específicas de mensagens enquanto são misturadas no processo de 

comunicação simbólica, elas embaralham seus códigos nesse processo 

criando um contexto semântico multifacetado composto de uma mistura 

aleatória de vários sentidos (CASTELLS, 1999, p.458). 

 

A estruturação da mensagem inserida no contexto criado pela chegada do novo 

meio de comunicação acontece neste novo cenário; um cenário no qual a mensagem é 

estruturada a partir de uma entre tantas outras premissas: há um farto número de 

emissores de mensagens, portanto, um farto número de mensagens é emitido “em tempo 

real” a distâncias extremas. 



Em meio a uma avalanche de mensagens, um provável consumidor. Este, 

bombardeado por um número excessivo de mensagens, tem sua atenção requerida de 

vários flancos, por vários fatores, desde inúmeros emissores. 

A atenção deste consumidor, em meio a tantas transformações engendradas pela 

chegada do novo meio de comunicação, transformou-se, também: ora, a atenção é o 

bem mais precioso do complexo comunicacional. 

 

2.4. A mensagem e a escassez de atenção 

Seja pelo bombardeio de mensagens, seja pela facilidade de acesso, seja pela 

quase supressão do tempo de espera, é fato que a Era da Internet, o princípio do século 

XXI é caracterizado, também, por uma Era na qual a busca pela atenção se tornou uma 

missão-quase-impossível. 

Possivelmente motivado pelo excesso de mensagens a que está exposto, 

possivelmente pela multiplicidade de opções a que tem acesso, possivelmente pela 

rapidez com a qual o mundo que o cerca e a sociedade da qual faz parte se transformam, 

o receptor da mensagem, o consumidor, impõe à publicidade uma tarefa de extrema 

dificuldade de execução: atrair a sua atenção. É possível, ainda, que a somatória de 

todos os fatores elencados acima torne a dificuldade ainda mais acentuada, mais 

extrema. 

Vários autores vêm se referindo a esse assunto ao longo das mais recentes 

décadas. Por vezes se referindo à quantidade de informações que são produzidas e 

veiculadas,  

 

Como observou Herbert Simon, embora a quantidade total de 

informação possa continuar crescendo, a quantidade de atenção humana 

é limitada. Obviamente, ninguém pode absorver todas as informações 

que nos cercam, nem mesmo uma pequena fração disso tudo (CALFEE; 

RINGOLD, 1987, p.19). 

 

por vezes se referindo especificamente ao universo da publicidade, 

 

A publicidade é uma instituição especialmente interessante à luz da 

competição sempre crescente por atenção e constitui uma das 

características visíveis – e, portanto, uma das mais típicas – de uma 

sociedade capitalista. 



Do ponto de vista prático, o papel da publicidade é simples e direto: 

transmitir mensagens cuja intenção é persuadir os consumidores a 

comprar determinados produtos ou serviços. Mas, como o público-alvo 

de um anúncio em geral tem pouco interesse intrínseco pelo conteúdo 

dessas mensagens, seus criadores têm de ser extremamente inovadores 

para que seus anúncios sejam notados. Na verdade, o primeiro desafio 

de todo anunciante é chamar e manter a atenção do público-alvo e, num 

mundo onde a atenção é um bem escasso, isso não é tão simples de se 

obter. (CALFEE; RINGOLD, 1987, p.20). 

 

Embora a publicidade desempenhe realmente um papel social e cultural 

vital, os profissionais da área continuam se preocupando com a 

eficiência dos anúncios individuais que eles criam. Tem havido uma 

ansiedade cada vez maior nos últimos anos entre os anunciantes em 

relação ao impacto cada vez menor de qualquer anúncio à luz da 

“saturação” criada pelo aumento constante do número e da frequência 

totais das mensagens publicitárias às quais os consumidores são 

expostos [...] Para vencer a barreira da saturação cada vez maior, os 

anúncios precisam ser mais atraentes, para chamar a atenção do 

consumidor e mantê-la durante tempo suficiente para sua mensagem ser 

transmitida [...] Relacionada ao problema da saturação temos a 

expansão dramática do número de veículos de comunicação, entre os 

quais a internet e a www são apenas os exemplos mais recentes 

(SCHWARTZ, 1997, pp. 30-31). 

 

por vezes se referindo ainda mais especificamente ao modo como a publicidade deve 

estruturar suas mensagens. 

 

A web, com todas as suas sofisticações, promete uma atenção quase 

infinita para qualquer um que encontre uma forma direta ou tácita de 

consegui-la. E, depois de conseguir atenção, você pode ter qualquer 

coisa que quiser. Assim, a era do ciberespaço se dirige rumo ao 

crescimento de recursos publicitários jamais vistos. Mas publicidade 

basicamente para si mesmo, ou para uma idéia, ou um sentimento, ou 

uma preocupação que a pessoa acalenta ou pela qual é obcecada, muito 

mais freqüentemente do que para um produto, uma empresa ou uma 



marca. Em geral, esse tipo de publicidade não visa aumentar as vendas 

ou promover diretamente o fluxo de dinheiro para alguém 

(GOLDHABER, 2002, p. 69). 

 

por vezes se referindo ainda mais especificamente ao modo como a publicidade não 

deve estruturar suas mensagens. 

 

Como Herbert Simon observou há mais de duas décadas, “uma grande 

riqueza de informações cria pobreza de atenção”. Se a atenção é 

mercadoria escassa na era da informação, então uma “economia da 

atenção” pode nos ajudar a compreender questões referentes à maneira 

de decidir alocar nossa atenção num mundo de informações 

praticamente ilimitadas. Essa economia também vai indagar o que os 

criadores de informação precisam fazer para chamar a atenção de um 

público num mundo desses. 

Chamar a atenção é particularmente problemático no mundo vasto e 

cada vez maior da net. Como a net é uma mídia interativa, ela altera o 

equilíbrio de poder entre produtores e consumidores de publicidade. 

Segundo Evan Schwartz, autor de Webonomics, “os consumidores da 

web não ficam sentados diante de um anúncio invasivo” – porque não 

encaram esse tipo de opção. Não se trata de optar por sair (virar a 

página, mudar de canal), e sim de optar por entrar (optar por ver o 

material de marketing, para começo de conversa) (SCHWARTZ, 1997, 

p. 51). 

 

De todo modo, estejam a se referir ao modo como a publicidade deve estruturar 

suas mensagens, estejam a se referir ao modo como a publicidade não deve estruturar 

suas mensagens, os autores estão ocupados em definir com precisão um fenômeno que 

implica diretamente na estruturação das mensagens: a dificuldade em chamar e, 

sobretudo, em manter a atenção do consumidor. O principal foco da atenção dos autores 

não é outro se não a falta de atenção dos consumidores. 

A publicidade, ainda que seja aquela que pense sob a lógica funcionalista, tem, 

pelo princípio do século XXI, de tentar atingir um “público-alvo” muito diferente 

daquele para o qual se acostumou a emitir mensagens; tem de estruturar suas mensagens 

direcionadas a um determinado “público-alvo”, específico por suas características 

culturais intrínsecas: 



 

Assim, devido à diversidade da mídia e à possibilidade de visar o 

público-alvo, podemos afirmar que no novo sistema de mídia, a 

mensagem é o meio. Ou seja, as características da mensagem moldarão 

as características do meio. Por exemplo, se a manutenção de um 

ambiente musical de adolescentes for a mensagem (uma mensagem 

muito explícita), a MTV será programada sob medida para os ritos e 

linguagem dessa audiência não apenas no conteúdo, mas em toda a 

organização da estação, bem como na tecnologia e no projeto de 

produção/transmissão de imagens (CASTELLS, 2002, p. 425). 

 

O nosso comportamento é fortemente influenciado pela nossa cultura e, 

portanto, o nosso consumo também. [...] Em marketing e publicidade 

interessa então investigar o que a cultura determina para o produto, pois 

o consumo é derivado diretamente da cultura na qual o consumidor está 

inserido. (ADLEY; FIRESTONE, 2002, p.205). 

 

A mensagem a ser veiculada ao tempo da Era da Internet tem de antever um 

“público-alvo” envolto em 

 

(...) um padrão social/cultural que apresenta as seguintes características. 

Primeira: Diferenciação social e cultural muito difundida levando à 

segmentação dos usuários/ espectadores/ leitores/ ouvintes. As 

mensagens não são apenas segmentadas pelos mercados mediante as 

estratégias do emissor, mas também são cada vez mais diversificadas 

pelos usuários da mídia de acordo com seus interesses, por intermédio 

da exploração das vantagens das capacidades interativas. Como dizem 

alguns especialistas, no novo sistema o horário nobre é o meu horário 

(CASTELLS, 2002, p. 457). 

 

Portanto, a mensagem a ser veiculada ao tempo da Era da Internet tem de 

antever um consumidor que dispõe da prerrogativa de escolher o que quer ver, quando 

quer ver, onde quer ver, como quer ver e, sobretudo, o que não quer ver. 

 

Atenção se dá quando as sensações decorrentes de estimulação dos 

receptores sensoriais são levadas ao cérebro para serem decodificadas. 



Ocorre por meio de um aumento de receptividade dos órgãos sensoriais 

e de respostas psicofísicas como maior prontidão para respostas. Faz 

com que o indivíduo passe a estar alerta e a dedicar sua capacidade de 

processamento de informações aos estímulos aos quais está exposto, 

direcionando-a a um ou a alguns estímulos em particular, escolhendo-os 

entre todos os outros. 

Esta atenção pode ser planejada quando o consumidor está buscando 

algo e, portanto, dirige sua atenção. Pode ser involuntária quando, 

repentinamente, algo capta sua atenção sem que haja predisposição para 

tanto, e pode ser espontânea a partir de um interesse, o que situaria esta 

forma entre as duas anteriores. 

Como nossos órgãos dos sentidos atuam simultaneamente e, além disto, 

recebem simultaneamente grande número de estímulos, temos uma 

exposição muito maior do que é possível e desejável processar. Isto faz 

com que não somente a exposição como também a atenção escolham. A 

atenção também é seletiva (GADE, 1998, p. 32-33). 

 

Pelo até aqui exposto, ficamos em posse de uma certeza e de uma dúvida: se a 

publicidade se vê às voltas com a necessária transformação no processo de estruturação 

da mensagem, por ser parte integrante da mensagem veiculada pelo comercial (no caso 

específico da presente pesquisa), seguramente há que se operar uma nova estruturação 

no discurso do Jingle, há que se encontrar novas formas de utilização dos recursos da 

linguagem musical; como o Jingle, cuja matéria prima é, essencialmente, fornecida pela 

Arte, vem se adequando a essas transformações estruturais? 

Partindo da certeza, temos definido que o processo de reestruturação da 

mensagem é um processo de transformação; não é um processo pelo qual todas as 

estratégias estruturais até então utilizadas são deixadas de lado para que se abram 

espaços para estratégias até então jamais utilizadas. Manuel Castells afirma com real 

acerto: “Os novos meios de comunicação eletrônica não divergem das culturas 

tradicionais: absorvem-nas.” (1999, p.456). 

Em verdade, como aqui já foi dito,  quando da chegada da televisão ao mundo 

dos meios de comunicação, também esta não divergiu da “cultura tradicional” do meio 

de comunicação que a antecedeu, o Rádio; ao contrário, absorveu parte da linguagem 

radiofônica para construir o seu discurso. 



No entanto, a questão acerca das transformações no cerne da mensagem 

específica trazida pelo Jingle queda, ainda como uma dúvida. Por ser uma manifestação 

essencialmente artística, cuja matéria prima é fornecida pela Arte, o Jingle fica situado 

entre a expressão artística – que não adequa necessariamente seu discurso às 

transformações sociais que se dão à sua volta; ao contrário, por vezes inicia a 

transformação social pois, por ser arte, transforma culturalmente a sociedade – e a 

expressão-parte-integrante do complexo comunicacional – que adequa necessariamente 

seu discurso às transformações sociais que se dão à sua volta. 

André Lemos expõe o conceito de “ciberarte” para tentar trazer luz à situação da 

arte na “era eletrônica”: 

 

As novas possibilidades tecnológicas começaram a interessar os artistas 

contemporâneos (fotografia, cinema, televisão e vídeo). Na década de 

70, os artistas utilizam efetivamente as novas tecnologias, como os 

computadores e as redes de telecomunicação (TV e satélites), criando 

uma arte aberta, rizomática e interativa, onde autor e público se 

misturam de forma simbiótica. A ênfase se situa agora na circulação de 

informações e da comunicação [...] 

A arte na era eletrônica vai abusar da interatividade, das possibilidades 

hipertextuais, das colagens (sampling) de informações (bits), dos 

processos fractais e complexos, da não linearidade do discurso... a idéia 

de rede, aliada à possibilidade de recombinações sucessivas de 

informações e à uma comunicação interativa, tornam-se os motores 

principais dessa “ciberarte”. A arte eletrônica é uma arte da 

comunicação (2003, p.213). 

 

Ao definir uma espécie específica de arte, o autor atrela a manifestação artística 

ao universo da “civilização” que habita seu entorno. Sem definir que a arte “se adequa” 

à “civilização”, aponta para a contextualização da arte no processo de transformações 

pelas quais o mundo vem passando nesta a que chamamos de “Era da Internet”: 

 

A ciberarte vai encarnar o imaginário da civilização do virtual. A arte 

eletrônica contemporânea toca o cerne da civilização do virtual: a 

desmaterialização do mundo pelas tecnologias do virtual, a 

interatividade e possibilidades hipertextuais, a circulação (virótica) de 

informações por redes planetárias. A arte entra no processo global de 



virtualização do mundo. Compreender a arte desse final de século é 

compreender o imaginário dessa cibercultura (LEMOS, 2003, p.215). 

 

De tal modo a arte está contextualizada no processo de transformações na “Era 

da Internet”, que também em sua seara as barreiras entre produtor e consumidor de arte 

tendem a desaparecer. A instância poética e a instância estética se avizinham, imiscuem, 

tornam-se, por vezes, a mesma instância. 

 

A arte eletrônica vai se constituir numa nova “forma simbólica”, através 

da qual os artistas utilizam as novas tecnologias numa postura ao 

mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas 

possibilidades estéticas. Essa nova forma simbólica vai explorar a 

numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens, fixas e 

em movimento), a espectralidade (a imagem é auto-referente, não 

dependendo de um objeto real e sim de um modelo), o ciberespaço (o 

espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade, 

quebrando a fronteira entre produtor, consumidor e editor. O mundo ao 

qual esse “ciber-artista” se refere não é mais o mundo real dos 

fenômenos, mas o mundo virtual dos simulacros. [...] Como na música 

eletrônica (como o rap e a “tecno”), o que está em jogo é essa colagem 

de informações (sampling). Nesse contexto, o papel do artista eletrônico 

muda. Como o DJ, que se coloca numa posição de participante do 

evento, os artistas eletrônicos tentam romper com a cultura de massa 

centralizada na figura do pop star. O artista eletrônico contemporâneo é 

mais um editor de informações, aquele que as disponibiliza e as faz 

circular, desaparecendo a fronteira entre os que concebem, produzem e 

consomem arte (LEMOS, 2003, pp. 225-226). 

 

Por fim, apontado o caminho para a solução da dúvida acerca das 

transformações no cerne da mensagem específica trazida pelo Jingle, resta o temor de 

que, ao momento em que a arte passaria a estar inteira e definitivamente inserida num 

processo de transformações provindas de instâncias distantes dela, ao momento 

histórico em que a arte não é a protagonista, a motivadora de tais transformações, a 

sociedade estivesse a tomar o rumo menos adequado, menos acertado; na intenção de 

evoluir, estaria, em verdade, “involuindo”. Tal temor é amainado pelas palavras de 

Manuel Castells: “O século XXI não será uma era de trevas. E, para a maioria das 



pessoas, também não trará as recompensas prometidas pela revolução tecnológica mais 

extraordinária da história. Ao contrário, é provável que seja caracterizada por 

perplexidade consciente” (1999, p. 436). 

 

2.5. A música para tocar o consumidor 

 

No ambiente descrito por Jenkins como “o mundo da convergência das mídias”, 

no qual “toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é 

cortejado por múltiplos suportes de mídia” (2005, p.27), é preciso se valer de todos os 

recursos disponíveis a fim de conseguir o melhor meio de se comunicar com o novo 

consumidor, de traçar a mais precisa estratégia publicitária para “tocar” esse novo 

consumidor, chafurdado num mar de avanços tecnológicos. Como alerta John Naisbitt: 

 

Nossa vida está de tal modo mergulhada na tecnologia que a aquisição 

de mais tecnologia surge naturalmente [...] para fugir da Zona 

Tecnologicamente Intoxicada, precisamos nos tornar Consumidores 

Esclarecidos e começar a levar em conta as consequências da 

introdução de novas tecnologias na nossa vida. E começar a examinar o 

efeito que a tecnologia tem no tempo e no valor que ela acrescenta à 

experiência humana. Os Consumidores Esclarecidos entendem que a 

promessa da tecnologia pode ser enganadora e com frequência omite as 

consequências não-intencionais sobre a comunidade, sobre as atividades 

comerciais, sobre as nossas crianças e sobre nós mesmos (1999. p. 55). 

 

Porém, de pouco adiantaria alertar, apenas apontar, para uma nova postura do 

consumidor, requerer que este se transformasse num “Consumidor Esclarecido”, pautar 

o modo de agir do consumidor. É necessário apontar, também, para uma nova postura 

do emissor das mensagens comunicacionais, uma nova postura dentro do processo de 

comunicação, uma nova postura da própria publicidade; era necessário requerer que esta 

se transformasse numa nova espécie, pautar um novo modo de agir, de pensar, de 

comunicar, de fazer marketing. E, de fato, Naisbitti sinaliza: 

 

Publicitários das novas tecnologias do consumidor tendem a fazer, 

desenfreadamente, promessas exageradas.Na década de 50, a maior das 

tecnologias do consumidor era a conveniência. O tema predominante da 



publicidade atual é a promessa de simplicidade – a tecnologia do 

consumidor como antídoto da complexidade, como a solução para os 

77% de eleitores norte-americanos que sentem que “precisam tomar 

medidas para simplificar suas vidas” (1999, p. 54). 

 

Bernd Schimitt diagnostica com estreita precisão qual o real anseio do novo 

consumidor; do que, exatamente, é preciso lançar mão para poder reconquistar o 

consumidor: “E há o consenso: algo além da mera necessidade de satisfação; algo além 

das imediatas reações de resposta estimuladas; algo que, de algum modo, transcenda 

nossas vidas” (1999, p.59). 

 E, ainda mais do que reconquistar o consumidor, é preciso criar com ele um elo 

indissolúvel. É preciso “tocar” o Consumidor num ponto em que nem mesmo ele saberá 

traduzir qual é. 

 

Hoje, o consumidor tem acesso a benefícios, produtos de qualidade e 

toda a sorte de marcas disponíveis. O que ele quer são produtos, 

comunicação e campanhas de marketing que despertem seus sentidos, 

toque seus corações, estimulem suas mentes. Ele quer produtos, 

comunicação e campanhas de marketing às quais eles possam relatar e 

incorporar aos seus modos de vida. Ele quer produtos, comunicação e 

campanhas de marketing que tragam a ele experiências (SCHIMITT, 

1999, p.22). 

   

Para isso, nada melhor do que se valer da música. A arte dada ao sentido da 

audição, que motiva o ouvinte sem que este se dê conta de tal motivação. Aquela 

comumente chamada de “a mãe das Artes”. 

 

Schopenhauer foi o primeiro a dizer que todas as artes aspiram à 

condição da música; este comentário tem sido repetido com demasiada 

frequência e tem dado origem a um ror de equívocos, mas nem por isso 

deixa de exprimir uma verdade importante. Ao formulá-lo 

Schopenhauer tinha em mente as qualidades abstratas da música; na 

música, e quase só nela, é possível ao artista dirigir-se diretamente à 

sua audiência sem que entre ambos intervenha um meio de 

comunicação em uso corrente para outros fins. O arquiteto tem de 



expressar-se por meio de edifícios com um fim utilitário qualquer. O 

poeta tem de usar palavras que andam de boca em boca no toma-lá-dá-

cá das conversas quotidianas. O pintor, de uma maneira geral, 

exprime-se por meio de representações do mundo visível. Só o 

compositor musical tem perfeita liberdade para criar obras de arte a 

partir da sua própria consciência, e sem outro fim que o de deleitar o 

ouvinte. Mas este desejo de deleitar é comum a todos os artistas, e 

ainda a mais simples e a mais usual de todas as definições de arte a isto 

se limita: tentativa de criar formas deleitáveis. Tais formas comprazem 

o nosso sentido do belo, sentido que se satisfaz quando podemos 

discernir uma unidade ou harmonia de relações formais entre as nossas 

percepções sensíveis (READ, acesso em 08/08/2011). 

 

No entanto, quando inserida na mensagem de um comercial, a música 

desempenha menos o papel de arte, mais o papel de elemento constitutivo de um todo 

maior, ao qual está submetida. Em verdade, a música inserida no comercial, o Jingle, é 

uma “música para estimular o consumo”. 

Utilizado ao longo de várias décadas com tal fim, com o fim específico de 

estimular o consumo, à chegada da Era dos Meios Digitais, o Jingle – igualmente como 

ocorre com todos os elementos constitutivos do processo comunicacional – precisa 

reformular seu discurso. Dirigido a uma nova espécie de consumidor, o Jingle 

fatalmente se submete a uma espécie de adequação aos anseios do novo consumidor. 

 Por um lado, em campanhas dirigidas a públicos generalizados, cujas mensagens 

tendem a açambarcar um maior número de pessoas num tempo assaz estreito, o Jingle 

possivelmente se transformará numa célula musical curta ou mesmo num “fundo 

musical”, numa trilha sonora, no que se denomina “sonorização” do texto do comercial. 

Por outro lado, em campanhas dirigidas a públicos menos generalizados, cujas 

mensagens tenham um caráter menos premente, o Jingle possivelmente sobreviverá tal 

como em seu nascedouro: uma música de 30 segundos, composta especialmente para 

aquele comercial e que visará a “tocar” emocionalmente o consumidor. Uma espécie 

daquilo a que John Naisbitt chamou de High Touch: “High tech se torna high touch com 

a longevidade e a familiaridade cultural” (1999, p. 45). 

 

2.6. A evolução tecnológica e a adequação da linguagem 



Ao tempo em que o Jingle era composto para um único meio de comunicação, o 

Rádio, era necessário pressupor, na estruturação do discurso musical, um ouvinte com 

determinada capacidade de abstração e imaginação; um ouvinte habituado àquela 

linguagem na qual nada é visto, tudo é criado em sua própria imaginação. 

O compositor de Jingles daquela altura, então, valia-se de recursos de linguagem 

direcionados exclusivamente àquele público. O compositor dominava aquela “língua” 

específica; pelos códigos definidos para aquela “língua”, expressava suas idéias, sua 

música; pela “linguagem” ditada pelo meio de comunicação, estruturava seu discurso. 

Ao compositor era dado se adaptar, adaptar sua verve à linguagem do Rádio; o artista 

“falava a língua” do meio de comunicação que dominou o cenário de toda a primeira 

metade do século XX. Como definiu Saussure:  

 

O papel característico da língua frente ao pensamento não é criar um 

meio fônico material para a expressão das idéias, mas servir de 

intermediário entre o pensamento e o som, em condições tais que uma 

união conduza necessariamente a delimitações recíprocas de unidades. 

O pensamento, caótico por natureza, é forçado a precisar-se ao se 

decompor. Não há, pois, nem materialização de pensamento, nem 

espiritualização de sons; trata-se, antes, do fato, de certo modo 

misterioso, de o “pensamento-som” implicar divisões e de a língua 

elaborar suas unidades constituindo-se entre duas massas amorfas 

(1977, p. 131). 

 

O surgimento da Televisão como poderosíssimo veículo de comunicação de 

massa alterou profundamente a linguagem do Jingle. Agora, na segunda metade do 

século XX, não mais era necessário contar com a imaginação do ouvinte a decodificar 

os signos emitidos musicalmente; ao contrário, os signos musicais estavam a ladear a 

imagem. O ouvinte transformara-se em telespectador; o ouvinte, agora, via. 

O discurso visual não suplantou o discurso “meramente auditivo”; afinal, o 

discurso visual não prescindiu do auditivo, assimilou-o. 

Tal evolução tecnológica, ocorrida num curto espaço de tempo, não apenas 

alterou o modo de se fazer Jingles ou o modo de se fazer música popular; até mesmo 

nas raias da música erudita, as transformações de linguagem se deram também por conta 

da evolução tecnológica. 



Paul Griffthis, em “A Música Moderna – uma história concisa de Debussy a 

Boulez”, escrito em 1978, narrava as transformações ocorridas em parte da geração que 

sucedeu o advento do dodecafonismo, criado pelo compositor alemão Arnold 

Schöenberg, naquela que é conhecida como a Segunda Escola de Viena: 

 

O serialismo não foi a única força propulsora da música no final dos 

anos 40 e início dos anos 50: o advento do gravador de fita finalmente 

tornara possível a música eletrônica. Os instrumentos musicais elétricos 

como as ondas martenot e o trautonium haviam permitido apenas a 

produção de alguns novos timbres, embora Messiaen tivesse 

demonstrado em Turangalila como podiam ser singularmente eficazes 

os sons algo sobrenaturais das ondas. Também a manipulação sonora 

através de discos redundara num impasse, pois as possibilidades eram 

limitadas, e as técnicas excessivamente complicadas. As fitas, em 

compensação, davam ao compositor versatilidade e flexibilidade na 

gravação e estocagem dos sons, permitindo-lhe manipular sua altura e 

ritmo pela alteração de velocidade de gravação, sobrepô-los uns aos 

outros e reorganiza-los na ordem desejada. Foram estas poucas técnicas 

que tornaram possível o verdadeiro nascimento da música eletrônica 

(1985, p. 145). 

 

A transformação conceitual dava-se aceleradamente, influenciada e 

impulsionada pelas possibilidades que a tecnologia ora oferecia aos compositores. A 

possibilidade de gravar os sons e regravá-los e, ao regravar, poder reutilizá-los, abria um 

horizonte incomensurável para os mestres que, até aquela altura, não dispunham de nada 

além de uma folha de papel pautado em branco, seu lápis e sua inventividade: “O 

compositor podia agora trabalhar diretamente seu material, como um pintor ou escultor; 

compunha os próprios sons de sua peça, ouvindo o resultado imediatamente [...] tornou-

se assim muito mais imediato o envolvimento com o material musical” (GRIFFTHIS, 

1987, p. 146). 

A partir da década de 1960, a uma velocidade até então sequer imaginada, a 

evolução tecnológica deu-se de modo incontrolável e irreversível. 

A chegada à música erudita do sintetizador – um processador de sons que 

armazena e reproduz sons sintetizados pelas teclas de plástico de um teclado simples – 

causou alvoroço: 



 

O sintetizador usado por Babbitt em Ensembles e Philomel era um 

instrumento único fabricado para a RCA e doado ao Centro de Música 

Eletrônica Columbia – Princeton, de Nova York, nada tendo a ver com 

os aparelhos do tipo associado ao nome de Robert Moog. A chegada do 

sintetizador Moog e outros instrumentos semelhantes ao mercado, em 

1964, representou uma revolução nas técnicas da música eletrônica. Os 

compositores não precisavam mais passar longas horas no estúdio, 

preparando e editando seu material (foram necessários dezoito meses 

para que Stockhausen produzisse os treze minutos de música de 

Gesang). Os novos sintetizadores ofereciam uma enorme variedade de 

sons, prontos para serem manipulados: bastava regular os controles e 

tocar o instrumento, num teclado ou algum outro dispositivo 

(GRIFFTHIS, 1987, p. 150). 

 

Há que se considerar: se nos setores mais eruditos da produção musical o aparato 

tecnológico causou tamanha espécie, no seio da produção de música popular o efeito foi 

ainda mais pronunciado. 

 

Por esta época a eletrônica já se tornara tão importante na música 

“erudita” que parecia natural alguma forma de acomodação com o 

popular, e que a iniciativa partisse de ambos os lados. Instrumentos 

desenvolvidos no terreno popular começaram a ser empregados na 

música “séria” (alguns anos antes Stockhausen incluíra uma guitarra 

elétrica na orquestração de Gruppen), e certos grupos pop começaram a 

se interessar pela “vanguarda” (GRIFFTHIS, 1987, p. 154). 

 

Outrossim, no campo da produção de Jingles, o implemento tecnológico passou 

a fazer parte essencial do fazer artístico. Por conta da possibilidade de velocidade e 

rapidez de produção que o sintetizador permitia – e que o mercado cada vez mais exigia 

–, os estúdios foram inundados de teclados com sons sintetizados. 

A revolução só seria maior com a chegada do computador aos estúdios de 

produção de Jingles.  

Ao escrever seu livro no ano de 1978, Paul Griffithis não contava com a 

velocidade das transformações e, provavelmente, não imaginava a galopante mudança 



pela qual a linguagem na estrutura composicional da música mundial – erudita, popular, 

música feita para a publicidade – passaria com a chegada do computador ao cotidiano 

dos estúdios de produção de música, ao cotidiano da sociedade: 

 

Uma técnica que em geral não está ao alcance dos músicos populares é 

a utilização dos computadores. Também ela se desenvolveu nos anos 

60, especialmente nos Estados Unidos, onde muitos compositores, 

ensinando em universidades, tinham fácil acesso aos equipamentos. 

Mas os primeiros trabalhos de sintetização sonora em computador 

foram realizados nos Bell Telephone Laboratories por Max Matthews. 

Seu programa Music IV tem sido adaptado e desenvolvido por vários 

compositores de modo a gerar e variar sons com o auxílio de um 

computador, que pode ser solicitado, por exemplo, a calcular as 

mudanças necessárias para dar a impressão de um som atravessando o 

especo entre dois alto-falantes. A produção de sons por esses meios 

pode ser completa se o computador é programado para operar um 

sintetizador (1987, pp. 154-156). 

 

Considerações acerca do referencial teórico-metodológico 

 

Somados a estratégia dos métodos e técnicas aos conceitos teóricos descritos 

acima se torna possível vislumbrar a possibilidade de os capítulos que sucedem a este 

chegarem a uma espécie de resposta à Pergunta de Pesquisa (“Qual a importância, qual 

o papel desempenhado pelo Jingle da Era dos Meios Digitais”), resposta esta que pode 

corroborar ou contrariar a Hipótese de Pesquisa (“o Jingle vem perdendo importância na 

Era dos Meios Digitais; deixou de ser o protagonista, passou a ser um coadjuvante 

funcional e vem, aos poucos, cedendo espaço para outras espécies de discursos 

expressivos que habitam o comercial”). 

A partir de aqui os conceitos teóricos embasarão os procedimentos 

metodológicos: 

No próximo capítulo a técnica da Análise de Conteúdo será utilizada para aferir 

as medições do tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial ao longo daquelas 

a que chamaremos de “Era do Rádio” (o período histórico entre o ano de 1932 e 1949), 

“Era da Televisão” (o período histórico entre o ano de 1950 e 1999) e “Era da Internet” 



(o período histórico entre o ano de 2000 e 2010) e determinar se houve ou não 

diminuição do tempo destinado ao Jingle dentro do comercial. 

No capítulo seguinte será utilizada a técnica da Análise do Discurso para 

averiguar se as transformações no discurso do Jingle, apesar das facilidades trazidas 

pela chegada constante de novas tecnologias aos estúdios de gravação, empobreceram-

no e o levaram a perder espaço expressivo dentro do comercial. 

Após esse longo caminho, esperamos chegar às conclusões embasadas pelo 

referencial teórico e corroboradas pelos procedimentos metodológicos. 

Que o caminho seja, ora, percorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II – O tempo médio destinado ao Jingle dentro do 

comercial – a Análise de Conteúdo 

 

1.
 
O tratamento de primeira ordem 

Partindo do pressuposto de que Pesquisa é a atividade que “busca um 

determinado conhecimento” (F. V. Rudio, 1996, p. 26) e que para conquistar tal 

conhecimento a pesquisa requer métodos práticos e originais a definirem seus 

caminhos, dividiremos a presente pesquisa em duas macroestruturas de tratamento do 

material disponível acerca de nosso Objeto de Estudo: o “tratamento de primeira 

ordem” e o “tratamento de segunda ordem”. 

 

“Pesquisa”, no sentido mais amplo, é um conjunto de atividades 

orientadas para a busca de um determinado conhecimento. A fim de 

merecer o qualificativo de “científica”, a pesquisa deve ser feita de 

modo sistematizado, utilizando para isso método próprio e técnicas 

específicas e procurando um conhecimento que se refira à realidade 

empírica. Os resultados, assim obtidos, devem ser apresentados de 

forma peculiar (RUDIO, 1996, p. 9). 

 

O tratamento de primeira ordem nos dará aqui parâmetros de medição do tempo 

destinado ao Jingle dentro do comercial. Poderíamos definir o tratamento de primeira 

ordem como uma espécie de medição quantitativa da importância do Jingle em cada 

período histórico analisado; a diminuição do tempo destinado ao Jingle dentro do 

comercial seria um parâmetro indicativo de perda de importância, de deslocamento do 

papel de protagonista do comercial para uma condição de coadjuvante. 

A Hipótese de Pesquisa, que aponta para o fato de o Jingle ter, de fato, perdido 

espaço – inclusive temporal – dentro do complexo expressivo do comercial pela mais 

recente década, necessitava de comprovação estatística. 

Para tanto, partimos da exploração do material fonográfico disponível. 

Foram colecionados e registrados em CD, nos formatos de arquivos MP3 e 

MPEG, um total de 1000 comerciais produzidos no Brasil desde o início da década de 

1930 até o final da década de 2000, divididos e organizados pelas décadas em que foram 

produzidos e primeiramente veiculados. 



Numerados de 1 a 1000, foram nomeados por ordem alfabética segundo o nome 

do produto (Gasolina Petrobrás, arquivo número 699 do CD anexo) ou do anunciante 

(Petrobrás, arquivo número 862 do CD anexo). 

Apesar de farto, o número de comerciais – e, por conseguinte, de Jingles – 

colecionados muito dista do universo total de Jingles produzidos no Brasil ao longo das 

mais recentes oito décadas. Em verdade, por diversas razões (são poucos os registros 

dos comerciais produzidos nas décadas de 1930 e 1940, mesmo a partir de épocas mais 

recentes os registros nem sempre são catalogados, as distâncias territoriais num país 

como o Brasil inviabilizam o acesso a grande parte do repertório de Jingles produzidos 

em regiões do interior do país, entre outras), seria impossível obtermos todos os 

comerciais, ou mesmo todos os Jingles produzidos e veiculados no Brasil para este 

estudo. 

O fato de o pesquisador não ter à mão para a análise todo o material produzido, 

não é exceção na pesquisa científica: 

 

Raramente se consegue obter a distribuição exata de alguma variável, 

ou porque isso é muito dispendioso, ou muito demorado, ou às vezes 

porque consiste num processo destrutivo. Por exemplo, se estivéssemos 

observando a durabilidade de lâmpadas e testássemos todas até 

queimarem, não restaria nenhuma para ser vendida. Assim, a solução é 

selecionar parte dos elementos (amostra), analisá-la e inferir 

propriedades para o todo (população) (BUSSAB e MORETTIN, 2003, 

p. 256). 

 

Devido a tal dificuldade da pesquisa, ao fato de a pesquisa não poder contar 

todos os elementos de uma determinada manifestação, a Estatística propõe uma técnica 

pela qual é possível fazerem-se inferências partindo dos resultados obtidos após a 

análise de uma parte do número total de elementos, do fragmento de material disponível 

para consulta. A essa técnica dá-se o nome de Inferência Estatística: “Se pudéssemos 

medir as alturas de todos os brasileiros adultos, teríamos meios de obter sua distribuição 

exata e, daí, produzir os correspondentes parâmetros. Mas nessa situação não teríamos 

necessidade de usar a inferência estatística!” (BUSSAB e MORETTIN, 2003, p. 256). 

 



Assim como não é possível “medir as alturas de todos os brasileiros adultos”, 

tampouco é possível colecionar para análise todos os comerciais ou todos os Jingles 

produzidos no Brasil desde 1932. 

Portanto, utilizamos a técnica da Inferência Estatística para “inferir 

propriedades” acerca da presença, da função e do grau de importância – daquilo a que 

chamaremos por vezes de “papel” – do Jingle dentro comercial brasileiro. 

 

Soluções de questões como as apresentadas acima são o objeto da 

inferência estatística. 

Dois conceitos básicos são, portanto, necessários para o 

desenvolvimento da Inferência Estatística: população e amostra. 

Definição. População é o conjunto de todos os elementos ou resultados 

sob investigação. Amostra é qualquer subconjunto da população 

(BUSSAB e MORETTIN, 2003, p. 256). 

 

Seguindo a denominação sugerida, ao universo de 1000 comerciais colecionados 

chamaremos “população”; ao universo de 504 comerciais (30 comerciais produzidos e 

veiculados durante as décadas de 1930 e 1940, 237 comerciais produzidos e veiculados 

entre as décadas de 1950 e 1990; outros 237 comerciais produzidos e veiculados na 

década de 2000) submetidos a uma análise de suas propriedades quantitativas, vale 

dizer, especificamente da propriedade do tempo de duração do Jingle dentro do 

comercial, chamaremos de “amostra”. Finalmente, ao universo de 60 comerciais (20 

deles produzidos e veiculados durante as décadas de 1930 e 1940, outros 20 produzidos 

e veiculados entre as décadas de 1950 e 1990; outros 20 produzidos e veiculados na 

década de 2000) chamaremos “amostra específica para a Análise do Discurso”: 

Nota-se que os comerciais foram divididos em três grandes blocos, a saber: os 

comerciais veiculados pelas décadas de 1930 e 1940; os comerciais veiculados pelas 

décadas de 1950 a 1990; os comerciais veiculados pela década de 2000. Tal divisão 

obedece de forma esquemática à categorização dos veículos de comunicação que foram 

os mais importantes em cada um dos períodos abordados. 

Também de forma esquemática, sem precisão histórica, chamaremos de “Era do 

Rádio” ao período histórico que abrange as décadas de 1930 e 1940, mais precisamente 

desde o ano de 1932 até o ano de 1949; ao período transcorrido entre as décadas de 

1950 a 1990, mais precisamente entre os anos de 1950 e 1999, chamaremos de “Era da 



Televisão” e, por fim, denominaremos “Era da Internet” o período histórico da primeira 

década do século XXI, mais precisamente desde o ano 2000 até o ano de 2010. 

A denominação acima se deve ao fato de ser o Rádio o veículo de comunicação 

mais popular no Brasil ao longo do período estabelecido, a Televisão passar a ser o 

veículo de comunicação mais popular no Brasil ao longo do período subsequente e a 

Internet propiciar uma nova possibilidade de comunicação ‘a sociedade brasileira no 

período final da divisão esquemática acima. 

Assim, podemos estabelecer a relação entre os números de Jingles que fazem 

parte do que chamamos “População”, “Amostra” e “Amostra específica para a Análise 

do Discurso”, salientando ainda uma vez mais que tal divisão não conta precisão 

histórica, mas se molda às características de cada época estudada:  

 

TABELA 1 – Quantidade de Jingles constantes da população, amostra e amostra 

específica para a Análise do Discurso 

 Número de 

Jingles “Era 

do Rádio” 

Número de 

Jingles “Era 

da Televisão” 

Número de 

Jingles “Era 

da Internet” 

Número total 

de Jingles  

População 30 470 500 1000 

Amostra 30 237 237 504 

Amostra 

específica para 

a Análise do 

Discurso 

20 20 20 60 

 

A População deste estudo apresenta uma característica crescente no que tange ao 

número de comerciais colecionados relativos aos respectivos períodos: a Era do Rádio 

conta 30 comerciais, a Era da Televisão conta 470 comerciais, a Era da Internet conta 

500 comerciais. O montante de comerciais não poderia, de fato, apresentar outra forma 

que não fosse a forma que apresentasse um maior número de comerciais tanto mais 

próximo dos dias atuais estivéssemos. As facilidades de gravação e registro dos 

comerciais e dos Jingles permite um acervo maior e mais completo do material 

produzido no Brasil ao longo da mais recente década. 

À época precedente à década de 1950, quando chegou pelo Brasil a tecnologia 

de gravação em fitas magnéticas, é assaz diminuto e de difícil acesso o registro dos 



comercias produzidos e veiculados com os recursos de áudio, o que limitou o montante 

desta pesquisa ao número de 30 comerciais colecionados. 

Em verdade, havia um total de 35 comerciais colecionados para esta pesquisa. 

Porém, para que fosse feito o “teste de validade estatística”, foram usados 5 comerciais 

de cada uma das Eras. Parafraseando Bussab e Morettin, foram “queimadas” 5 de 

nossas já poucas 35 “lâmpadas”, nossos 35 comerciais da Era do Rádio. 

Dividida pelas décadas de produção e veiculação e dispostos os comerciais em 

ordem alfabética a cada década, a população da presente pesquisa se encontra no Anexo 

1, constante ao final deste trabalho. 

Dispondo de uma farta população, o primeiro passo no sentido de dotar esta 

pesquisa do maior rigor estatístico, do maior rigor científico possível, foi estabelecer a 

“margem de erro” da pesquisa. 

Como em qualquer espécie de pesquisa pré-eleitoral, por exemplo, seria 

necessário estabelecer com precisão, pelo uso da técnica da inferência estatística, qual o 

percentual de “confiabilidade” dos resultados obtido pela análise da amostra. 

Para tanto, primeiramente o pesquisador teria de determinar aquilo que seria 

considerado um parâmetro, um resultado significativo em relação à sua Hipótese de 

Pesquisa. 

 

Na prática, frequentemente o pesquisador tem alguma ideia sobre a 

forma de distribuição, mas não dos valores exatos dos parâmetros que a 

especificam. 

Por exemplo, parece razoável supor que a distribuição das alturas dos 

brasileiros adultos possa ser representada por um modelo normal 

(embora as alturas não possam assumir valores negativos). Mas essa 

afirmação não é suficiente para determinar qual a distribuição normal 

correspondente; precisaríamos conhecer os parâmetros (média e 

variância) dessa normal para que ela ficasse completamente 

especificada. O propósito do pesquisador seria, então, descobrir 

(estimar) os parâmetros da distribuição para sua posterior utilização 

(BUSSAB e MORETTIN, 2003, p. 255). 

 

Como a Hipótese de Pesquisa aponta para o fato de que, ao longo da primeira 

década do ano 2000, ao longo do período que aqui chamamos de Era da Internet, houve 

uma diminuição no tempo destinado ao Jingle dentro do comercial produzido e 



veiculado no Brasil, a informação mais decisiva que o pesquisador teria de fornecer à 

técnica de inferência estatística neste primeiro momento de aferição era “qual o 

percentual de diminuição de tempo seria considerado um percentual significativo, qual o 

percentual de tempo subtraído do Jingle dentro do comercial seria considerado um 

percentual que definiria se houve ou não, de fato, diminuição do tempo destinado ao 

Jingle dentro do comercial”. 

O pesquisador, valendo-se de sua própria experiência no ramo de atividade de 

produção de Jingles no Brasil, e em consulta informal a vários de seus colegas de 

profissão, estabeleceu o valor que seria considerado de extrema relevância: caso 

houvesse uma diminuição de 50% (cinquenta por cento) no tempo destinado ao Jingle 

entre os comerciais produzidos e veiculados na Era do Rádio e os comerciais 

pertencentes àquela que chamamos Era da Televisão, seria possível asseverar que houve 

diminuição do tempo destinado ao Jingle entre essas duas Eras. 

No entanto, a pesquisa não se refere ao período das aqui denominadas Eras do 

Rádio e da Televisão. A presente pesquisa tem como foco central o período aqui 

denominado Era da Internet. 

Dessa forma, seria preciso definir “qual o percentual de tempo subtraído do 

Jingle dentro do comercial na Era da Internet em relação à Era da Televisão seria 

considerado um percentual que definiria se houve ou não, de fato, diminuição do tempo 

destinado ao Jingle dentro do comercial no período aqui chamado de Era da Internet”. 

O pesquisador, novamente baseando-se em sua própria experiência no ramo de 

atividade de produção de Jingles no Brasil, e em consulta informal a vários de seus 

colegas de profissão, estabeleceu um novo valor – agora referente à diminuição do 

tempo destinado ao Jingle dentro do comercial da Era da Internet em relação ao tempo 

destinado ao Jingle na Era da Televisão – que seria considerado de extrema relevância: 

caso houvesse uma diminuição de mais 50% (cinquenta por cento) no tempo destinado 

ao Jingle entre os comerciais produzidos e veiculados na Era da Televisão e os 

comerciais pertencentes àquela que chamamos Era da Internet, seria possível asseverar 

que houve diminuição do tempo destinado ao Jingle entre essas duas Eras. 

Os valores de diminuição no tempo destinado ao Jingle dentro do comercial na 

Era da Internet em relação à época da aqui chamada “Era do Rádio” completariam, 

então, o extremo valor de 75% (setenta e cinco por cento). Em se considerando o 

comercial de 30 segundos, outrora composto apenas do elemento expressivo do Jingle, 

o comercial atual contaria um Jingle de duração próxima aos 7 segundos, que 



descaracteriza o Jingle, transformando-o no elemento expressivo ao qual se dá o nome 

de “vinheta”. 

É preciso notar, contudo, que os valores indicados pelo pesquisador são apenas 

para estabelecer a “confiabilidade” da inferência estatística; o resultado não precisa 

apontar, necessariamente, para os valores acima definidos. Os percentuais definidos 

pelo pesquisador são inseridos numa etapa na qual ainda não se está a buscar a resposta 

para a Hipótese de Pesquisa, mas se está a buscar a “confiabilidade” do resultado a ser 

obtido. Exatamente por conta deste fator, os percentuais definidos devem contar 

números muito acima daqueles que já apontariam para um resultado significativo. 

Os percentuais definidos pelo pesquisador apontaram para um quadro no qual, 

ao serem apartados da população um determinado número de Jingles para comporem a 

amostra, a “probabilidade de erro” – à qual dá-se o nome de “alfa” – poderia variar 

entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento). Já a variação de “confiabilidade” do 

resultado da pesquisa variaria entre 80% (oitenta por cento) e 99% (noventa e nove por 

cento) de acerto, ao qual dá-se também o nome de “poder”. 

Portanto, pelos percentuais definidos pelo pesquisador, para se obter um 

resultado com alta probabilidade de erro, com “alfa”, 10% (dez por cento) e baixa 

probabilidade de acerto, com “poder”, 80% (oitenta por cento), dentre os comerciais de 

cada uma das Eras da população deveriam ser medidos, analisados e comparados os 

tempos de três amostras contendo 50 (cinquenta) comerciais cada uma delas. A 

somatória das amostras contaria, portanto, 150 (cento e cinquenta) comerciais. Este 

seria o resultado com a maior probabilidade de erro e a menor “confiabilidade”. 

Para atingir o resultado que apresentasse a menor “probabilidade de erro” e fosse 

o mais “confiável” segundo os percentuais definidos pelo pesquisador, para se obter um 

resultado com baixa probabilidade de erro, com “alfa”, 1% (um por cento) e alta 

probabilidade de acerto, com “poder”, 99% (noventa e nove por cento), dentre os 

comerciais de cada uma das Eras da população deveriam ser medidos, analisados e 

comparados os tempos de três amostras contendo 168 (cento e sessenta e oito) 

comerciais cada uma delas. A somatória das amostras contaria, portanto, 504 

(quinhentos e quatro) comerciais, um número superior a 50% (cinquenta por cento) de 

toda a população. 

 

TABELA 2 – O número de Jingles necessários para estabelecer o maior poder para a 

pesquisa 



Alfa Poder 

 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 

0,01 91 100 112 130 168 

0,05 63 70 80 96 128 

0,10 50 57 66 80 109 

 

* diferença 0,25 

* d.p. 0,45 

 

* alfa – probabilidade de concluir que houve diminuição nos tempos médios de duração do Jingle dentro 

do comercial quando, na verdade, não houve (ERRO) 

* poder – probabilidade de concluir que houve diminuição nos tempos médios de duração do Jingle 

dentro do comercial quando, na verdade, houve diminuição de fato (PODER). 

 

 No entanto, a população de comerciais produzidos e veiculados na aqui chamada 

Era do Rádio não atingia um total de 168 comerciais; ao contrário, muito distante desse 

número, foi possível colecionar apenas 30 comerciais. 

Para amenizar a discrepância entre as Eras na quantidade do número de 

comerciais levados da população para a amostra e garantir os mesmos índices de 

confiabilidade (tanto do “alfa” quanto do “poder” dos resultados da inferência 

estatística), foram elevados os números de comerciais a serem medidos durante as aqui 

chamadas Era da Televisão e Era da Internet. A compensar o déficit de 138 comerciais 

da Era do Rádio, foram elevados de 168 para 237 o número de comerciais medidos nas 

Eras da Televisão da Internet – em cada uma das Eras foram adicionados 69 comercias; 

metade dos 138 comerciais não colecionados na Era do Rádio. 

A somatória das amostras apresentaria, desta forma, os mesmos 504 (quinhentos 

e quatro) comerciais cujos tempos totais e tempos destinados ao Jingle seriam medidos: 

 

TABELA 3 – População e Amostra de cada uma das Eras 

 População Amostra 

Era do Rádio 30 30 

Era da Televisão 470 237 

Era da Internet 500 237 

 



É possível notar que toda a população de comerciais da Era do Rádio, mais da 

metade da população de comerciais da Era da Televisão, e quase a metade da população 

de comerciais da Era da Internet compõem a amostra a ser analisada. Os fartos números 

das amostras em relação às populações aumentam ainda mais a confiabilidade do 

resultado a ser obtido na análise. O procedimento amostral utilizado na inferência 

estatística da pesquisa definiria, portanto, com rigor científico e especificidade empírica, 

o resultado obtido como “confiável”. 

 

O uso de informações de uma amostra para concluir sobre o todo faz 

parte da atividade diária da maioria das pessoas. Basta observar como 

uma cozinheira verifica se o prato que ela está preparando tem ou não a 

quantidade adequada de sal. Ou, ainda, quando um comprador, após 

experimentar um pedaço de laranja numa banca de feira, decide se vai 

comprar ou não as laranjas. Essas são decisões baseadas em 

procedimentos amostrais. (BUSSAB e MORETTIN, 2003, p. 255). 

  

Definidos os números de comerciais das amostras a serem analisadas, era 

preciso galgar um novo degrau na especificação dos resultados que seriam obtidos. 

Partindo da premissa de que seria impossível serem trazidos em coleção para a 

análise todos os comerciais produzidos e veiculados no Brasil ao longo de oito décadas 

e que, portanto, seria impossível atingir numérica e analiticamente aquilo a que 

poderíamos chamar de “situação verdadeira”, foram estabelecidos dois parâmetros 

(“parâmetro é uma medida usada para descrever uma característica da população” – 

Bussab e Morettin, p. 265) que polarizariam os resultados. Após a análise do tempo dos 

comercias e do tempo destinado ao Jingle dentro dos comerciais das amostras, 

chegaríamos a duas possíveis conclusões: a conclusão de que houve diminuição do 

tempo destinado ao Jingle dentro do comercial ou à conclusão de que não houve 

diminuição do tempo destinado ao Jingle dentro do comercial. 

Para tanto, em lugar da “situação verdadeira”, inviável para o momento, era 

necessário constituírem-se duas “situações afirmativas”, cujos resultados obtidos pela 

análise contradiriam ou reafirmariam. 

Caso partíssemos da situação afirmativa “não houve diminuição do tempo médio 

destinado ao Jingle do comercial na Era de Internet em relação ao tempo médio 

destinado ao Jingle dos comerciais das Eras da Televisão e do Rádio” e os resultados da 



análise do tempo médio destinado ao Jingle nos referidos comerciais de fato não 

apontassem para uma diminuição, teríamos a situação comprovada de ACERTO, 

também chamada de “Confiança”; caso partíssemos da mesma situação afirmativa “não 

houve diminuição do tempo médio destinado ao Jingle do comercial na Era de Internet 

em relação ao tempo médio destinado ao Jingle dos comerciais das Eras da Televisão e 

do Rádio” e os resultados da análise do tempo médio destinado ao Jingle nos referidos 

comerciais apontassem para uma diminuição, teríamos a situação comprovada de 

ERRO, também chamada de “Alfa”. 

Caso partíssemos da situação afirmativa “houve diminuição do tempo médio 

destinado ao Jingle do comercial na Era de Internet em relação ao tempo médio 

destinado ao Jingle dos comerciais das Eras da Televisão e do Rádio” e os resultados da 

análise do tempo médio destinado ao Jingle nos referidos comerciais não apontassem 

para uma diminuição, teríamos a situação comprovada de ERRO, também chamada de 

“Beta”; caso partíssemos da mesma situação afirmativa “houve diminuição do tempo 

médio destinado ao Jingle do comercial na Era de Internet em relação ao tempo médio 

destinado ao Jingle dos comerciais das Eras da Televisão e do Rádio” e os resultados da 

análise do tempo médio destinado ao Jingle nos referidos comerciais de fato apontassem 

para uma diminuição teríamos a situação comprovada de ACERTO, também chamada 

“Poder”. 

  

TABELA 4 – As afirmações e os respectivos ERROS e ACERTOS 

Situação Afirmativa Conclusão após o teste amostral 

 Não houve diminuição de 

tempo 

Houve diminuição de 

tempo 

Não houve diminuição de 

tempo 

ACERTO (Confiança) ERRO (Alfa) 

Houve diminuição de 

tempo 

ERRO (Beta) ACERTO (Poder) 

 

* Situação Verdadeira: não pode ser averiguada. 

* Hipótese de Pesquisa: houve diminuição no tempo médio do Jingle no comercial da Era da Internet em 

relação aos tempos médios dos comerciais das Era do Rádio e da Televisão. 

 



É importante salientar que em ambos os casos denominados ERRO (Alfa e Beta) 

não podemos afirmar estatística e cientificamente que “não houve diminuição no tempo 

médio do Jingle no comercial da Era da Internet em relação aos tempos médios dos 

comerciais das Era do Rádio e da Televisão”; somente pode-se afirmar que “não é 

possível asseverar que houve diminuição no tempo médio do Jingle no comercial da Era 

da Internet em relação aos tempos médios dos comerciais das Era do Rádio e da 

Televisão”. 

Contudo, em ambos os casos denominados ACERTO (Confiança e Poder), é 

possível afirmar estatística e cientificamente: “com 99% (noventa e nove por cento) de 

confiabilidade e 1% (um por cento) de probabilidade de erro, houve diminuição no 

tempo médio do Jingle no comercial da Era da Internet em relação aos tempos médios 

dos comerciais das Era do Rádio e da Televisão”. 

Ainda mais uma ressalva se faz necessária para a exata compreensão do método 

estatístico empregado e a consequente precisa leitura e compreensão dos resultados 

encontrados: “os valores de diminuição de tempo estimados pelo pesquisador apenas 

servem para definir se houve ou não diminuição no tempo médio do Jingle no comercial 

da Era da Internet em relação aos tempos médios dos comerciais das Era do Rádio e da 

Televisão; o método estatístico situa os valores estimados como valores-de-referência 

para a medição da situação afirmativa, não sendo necessário, portanto, que tais valores 

venham a se concretizar ao final das medições”. 

Assim, os valores de diminuição do tempo médio do Jingle no comercial 

estimados pelo pesquisador em 50% (cinquenta por cento) da era do Rádio para a Era da 

Televisão e de 50% (cinquenta por cento) da Era da Televisão para a Era da Internet, 

indicando uma diminuição de 75% (setenta e cinco por cento) do tempo médio do Jingle 

no comercial da Era da Internet em relação à Era do Rádio, apenas cumprem a função 

de indicar se “houve ou não diminuição do tempo destinado ao Jingle dentro do 

comercial”; não indicam se a diminuição é da ordem de 75% (setenta e cinco por cento). 

Caso a “situação afirmativa” seja comprovada estatisticamente, ou seja, caso haja, de 

fato, diminuição do tempo destinado ao Jingle dentro do comercial da Era da Internet 

em relação à Era do Rádio, o percentual de diminuição será definido num passo 

posterior da inferência estatística. 

Feitas as devidas ressalvas, fundamentais para que se defina com precisão 

método e aferição de resultados, o passo seguinte do processo de construção da estrutura 



analítica seria o de definir o modo de escolha das amostras; qual seria o universo 

amostral e como ele seria estabelecido. 

Pelo fato de a população, apesar de farta, ser restrita a um universo limitado pela 

dificuldade de serem obtidos registros dos comerciais produzidos e veiculados ao longo 

do período de análise – sobretudo nos primórdios da aqui chamada Era do Rádio –, foi 

definida a escolha da amostra pela técnica da amostra aleatória simples, justificada por 

Bussab e Morettin: 

 

A amostragem aleatória simples é a maneira mais fácil para 

selecionarmos uma amostra probabilística de uma população. Além 

disso, o conhecimento adquirido com esse procedimento servirá de base 

para o aprendizado e desenvolvimento de outros procedimentos 

amostrais, planejamentos de experimentos, estudos observacionais etc. 

Comecemos introduzindo o conceito de AAS de uma população finita, 

para a qual temos uma listagem de todas as N unidades elementares. 

Podemos obter uma amostra nessas condições, escrevendo cada 

elemento da população num cartão, misturando-os numa urna e 

sorteando tantos cartões quantos desejarmos na amostra. Esse 

procedimento torna-se inviável quando a população é muito grande. 

Nesse caso, usa-se um processo alternativo, no qual os elementos são 

numerados e em seguida sorteados por meio de uma tabela de números 

aleatórios ou por meio do uso de computadores, que podem gerar 

números aleatórios (BUSSAB e MORETTIN, 2003, p. 260). 

 

Para garantir a escorreição e a ilibação do processo de definição amostral, os 

Jingles foram numerados e, pelos números, deu-se o sorteio, evitando-se, assim, 

qualquer possibilidade de influência do pesquisador na escolha da amostra por conta de 

qualquer espécie de predileção pessoal por este ou aquele elemento da população. 

 A amostra dos comerciais da aqui chamada Era do Rádio seria composta de 

todos os elementos da população. Mesmo assim, ainda que todos os elementos da 

população fizessem parte da amostra, a medição do tempo destinado ao Jingle dentro do 

comercial da Era do Rádio foi feita pelo número de cada um dos comerciais da amostra. 

Chamada de “Amostra 1”, discriminando o número do Jingle na população, na 

amostra, contendo a medição tanto do tempo total do comercial quanto do tempo 

destinado ao Jingle dentro do comercial, e estabelecendo o percentual de tempo 



destinado ao Jingle nos comerciais, a tabela descritiva se encontra no Anexo 2 do 

presente trabalho. 

Após a medição dos tempos totais, dos tempos destinados ao Jingle e do percentual 

de tempo do Jingle dentro dos comerciais determinados por seus registros numerais, foi 

estabelecida a lista dos comerciais componentes da Amostra 1, a amostra da Era do 

Rádio (ver Anexo 3). 

O critério de numeração dos comerciais foi mantido e, pelos números, deu-se o 

sorteio dos elementos da Amostra 2. 

Utilizando a ferramenta “+ aleatório entre”, disponível no software Excel, do pacote 

Microsoft Office, dentre os 470 comerciais colecionados na população da aqui chamada 

Era da Televisão, foram sorteados 237 comerciais que compõem a Amostra 2. A tabela 

gerada pelo programa de computador encontra-se no anexo 4 deste trabalho. 

Os comerciais pertencentes à amostra foram renumerados de modo a ficarem 

definidos com um número distinto de seu registro numeral de origem. 

Chamada de “Amostra 2”, discriminando o número do Jingle na população, na 

amostra, contendo a medição tanto do tempo total do comercial quanto do tempo 

destinado ao Jingle dentro do comercial, e estabelecendo o percentual de tempo 

destinado ao Jingle nos comerciais, a tabela descritiva se encontra no Anexo 5 deste 

trabalho. 

Após a medição dos tempos totais, dos tempos destinados ao Jingle e do percentual 

de tempo do Jingle dentro dos comerciais determinados por seus registros numerais, foi 

estabelecida a lista dos comerciais componentes da Amostra 2, a amostra da Era da 

Televisão (ver Anexo 6). 

O critério de numeração dos comerciais foi mantido e, pelos números, deu-se o 

sorteio dos elementos da Amostra 3. 

Novamente fazendo uso da ferramenta “+ aleatório entre”, disponível no software 

Excel, do pacote Microsoft Office, dentre os 500 comerciais da população da aqui 

chamada Era da Internet, foram sorteados 237 comerciais que compõem a Amostra 3. A 

tabela gerada pelo programa de computador encontra-se no anexo 7 deste trabalho. 

Os comerciais pertencentes à amostra foram renumerados de modo a ficarem 

definidos com um número distinto de seu registro numeral de origem. 

Chamada de “Amostra 3”, discriminando o número do Jingle na população, na 

amostra, contendo a medição tanto do tempo total do comercial quanto do tempo 

destinado ao Jingle dentro do comercial, e estabelecendo o percentual de tempo 



destinado ao Jingle nos comerciais, a tabela descritiva se encontra no Anexo 8 deste 

trabalho. 

Após a medição dos tempos totais, dos tempos destinados ao Jingle e do percentual 

de tempo do Jingle dentro dos comerciais determinados por seus registros numerais, foi 

estabelecida a lista dos comerciais componentes da Amostra 3, a amostra da Era da 

Internet (ver Anexo 9). 

A partir de colecionadas as três amostras teria início, enfim, a fase de Análise de 

Conteúdo propriamente dita. 

A análise teria como fio condutor a situação afirmativa de um parâmetro da 

população: a média do tempo do Jingle dentro do comercial. 

 

O problema da inferência estatística é fazer uma afirmação sobre os 

parâmetros da população através da amostra. Digamos que nossa 

afirmação deva ser feita sobre um parâmetro θ da população (por 

exemplo, a média, a variância ou qualquer outra medida). Decidimos 

que usaremos uma AAS de n elementos sorteados dessa população. 

Nossa decisão será baseada na estatística T, que será uma função da 

amostra (X1, X2, X3,..., Xn), ou seja, T = ᶂ (X1,..., Xn). Colhida essa 

amostra, teremos observado um particular valor de T, digamos tₒ, e 

baseados nesse valor é que faremos a afirmação sobre θ, o parâmetro 

populacional (BUSSAB e MORETTIN, 2003, p. 266). 

 

Porém, a “situação afirmativa” acerca da média de tempo destinado ao Jingle 

dentro do comercial antes da análise dos tempos das amostras ainda é apenas uma 

hipótese que necessita de comprovação estatística. 

 

Um dos problemas a serem resolvidos pela Inferência Estatística é o de 

testar uma hipótese. Isto é, feita determinada afirmação sobre uma 

população, usualmente sobre um parâmetro dessa, desejamos saber se 

os resultados experimentais provenientes de uma amostra contrariam ou 

não tal afirmação. Muitas vezes, essa afirmação sobre a população é 

derivada de teorias desenvolvidas no campo substantivo do 

conhecimento. A adequação ou não dessa teoria ao universo real pode 

ser verificada ou refutada pela amostra. O objetivo do teste estatístico 

de hipóteses é, então, fornecer uma metodologia que nos permita 



verificar se os dados amostrais trazem evidências que apoiem ou não 

uma hipótese (estatística) formulada. [...] A ideia central desse 

procedimento é a de supor verdadeira a hipótese em questão e verificar 

se a amostra observada é “verossímil” nessas condições (BUSSAB e 

MORETTIN, 2003, p. 323). 

 

Tendo como parâmetro os percentuais de tempo destinados ao Jingle 

discriminados no Anexo 10 deste trabalho nas aqui chamadas Era do Rádio, Era da 

Televisão e Era da Internet e denominando Ho a “hipótese nula”, vale dizer, a Hipótese 

Verdadeira até que seja provado o contrário; Ha a “hipótese que se quer provar”, no 

caso específico deste trabalho, a Hipótese de Pesquisa; por fim, utilizando o “teste de 

análise de variância” denominado “anova” sempre em três ou mais populações com 

amostras independentes, foram extraídas as seguintes conclusões comparativas: 

TABELA 5 – Conclusões comparativas 

*Anova: fator único 
     

       RESUMO 
      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  Rádio 30 18,39892 0,613297 0,168983 
  Televisão 237 135,2002 0,570465 0,193656 
  Internet 237 34,12098 0,14397 0,104257 
  

       

       ANOVA 
      Fonte da 

variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 23,40508 2 11,70254 77,95684 3,34E-30 4,647761 
Dentro dos 

grupos 75,20792 501 0,150116 
   

       Total 98,613 503         

 

Munidos dos dados explicitados no Anexo 10 do presente trabalho, foi realizado 

o primeiro teste de hipóteses: 

 

Ho – Os tempos médios destinado ao Jingle dentro do comercial nas 3 Eras não 

diferem. 

Ha – Os tempos médios destinados ao Jingle dentro do comercial diferem entre pelo 

menos 2 eras. 



 

O teste Anova apontou um p-valor = 3,34x10
-30

, indicando, assim: caso a 

medição aponte que os tempos médios destinados ao Jingle dentro do comercial diferem 

entre pelo menos duas Eras, a probabilidade de cometermos um erro é de 3,34x10
-30

, ou 

seja, praticamente nula. Portanto, com 99% de confiança, podemos concluir que pelo 

menos duas Eras diferem quanto ao tempo médio destinado ao Jingle dentro do 

comercial. 

Definido o grau de confiança, de “confiabilidade” do resultado a ser apurado; 

com a certeza de que, caso os resultados apontassem para uma diferença entre os 

tempos médios destinados ao Jingle dentro do comercial entre pelo menos duas Eras 

poderíamos afirmar, com 99% de confiança, que houve mudança no tempo destinado ao 

Jingle dentro do comercial, passou a ser necessário averiguar se, de fato, há diferenças 

significativas de tempo e entre quais Eras aparecem tais diferenças. Para tanto foram 

realizados “testes t para duas amostras independentes”, para o qual foram estabelecidos: 

 

Ho – O tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era do Rádio não é 

maior do que o tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era da 

Televisão. 

Ha – O tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era do Rádio é maior 

do que o tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era da Televisão. 

 

 Realizou-se, então, a comparação entre as Era do Rádio e da Televisão. 

 

TABELA 6 – Dados comparativos do tempo médio destinado ao Jingle entre as Eras do 

Rádio e da Televisão 

1) Comparação entre a Era do Rádio e Era da 

Televisão 

  Teste-F: duas amostras para variâncias 
  

   
  

Variável 

1 
Variável 

2 

Média 0,613297 0,570465 

Variância 0,168983 0,193656 

Observações 30 237 

gl 29 236 



F 0,872595 
 P(F<=f) uni-caudal 0,342007 
 F crítico uni-caudal 0,599131   

   

   Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 
 

     Rádio Televisão 

Média 0,613297 0,570465 

Variância 0,168983 0,193656 

Observações 30 237 

Variância agrupada 0,190956 
 Hipótese da diferença de média 0 
 gl 265 
 Stat t 0,505805 
 P(T<=t) uni-caudal 0,306707 
 t crítico uni-caudal 1,650624 
 P(T<=t) bi-caudal 0,613414 
 t crítico bi-caudal 1,968956   

 

* p-valor uni-caudal – 0,307 (probabilidade de erro grande). 

 

O alto p-valor uni-caudal = 0,307 (30,7% de chance de ser cometido ERRO) 

não permite que seja rejeitada a proposição Ho, portanto, a conclusão da medição da 

média do tempo destinado ao Jingle na Era da Televisão em relação à Era do Rádio é a 

de que: “com 99% de Confiança, não podemos afirmar que o tempo médio destinado ao 

Jingle na Era da Televisão em relação à Era do Rádio sofreu diminuição”. 

Note-se que a afirmação não dá conta de que não houve diminuição do tempo 

destinado ao Jingle na Era da Televisão em relação à Era do Rádio; apenas não pode 

afirmar que houve tal diminuição. 

 O segundo passo da Análise de Conteúdo da pesquisa era estabelecer a 

comparação das médias de tempos destinados ao Jingle dentro do comercial entre as 

Eras da Televisão e da Internet. 

 

TABELA 7 – Dados comparativos do tempo médio destinado ao Jingle entre as Eras da 

Televisão e da Internet 



2) Comparação entre a  Era da Televisão e a Era 

da Internet 

  Teste-F: duas amostras para variâncias 
  

   
  

Variável 

1 
Variável 

2 

Média 0,570465 0,14397 

Variância 0,193656 0,104257 

Observações 237 237 

gl 236 236 

F 1,857491 
 P(F<=f) uni-caudal 1,21E-06 
 F crítico uni-caudal 1,239334   

   

   Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
 

     Televisão Internet 

Média 0,570465 0,14397 

Variância 0,193656 0,104257 

Observações 237 237 

Hipótese da diferença de média 0 
 gl 433 
 Stat t 12,02938 
 P(T<=t) uni-caudal 2,95E-29 
 t crítico uni-caudal 1,64838 
 P(T<=t) bi-caudal 5,9E-29 
 t crítico bi-caudal 1,965458   

   

   Diferença média de percentual de tempo 

destinado ao Jingle 42,6% 

 Queda percentual 74,8% 

  

Ho – O tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era da Televisão não é 

maior do que o tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era da Internet. 

Ha – O tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era do Rádio é maior 

do que o tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era do Televisão. 

p-valor uni-caudal = 2,95 x 10
-29 

 



O ínfimo p-valor uni-caudal = 2,95 x 10
-29

 permite que seja rejeitada a 

proposição Ho, portanto, a conclusão da medição da média do tempo destinado ao 

Jingle na Era da Internet em relação à Era da Televisão é a de que: “com 99% de 

Confiança, podemos afirmar que o tempo médio destinado ao Jingle na Era da Internet 

em relação à Era da Televisão sofreu diminuição”. Uma diminuição da ordem de 74,8%, 

quase setenta e cinco por cento. 

 Por fim, o derradeiro passo da Análise de Conteúdo da pesquisa era estabelecer a 

comparação das médias de tempos destinados ao Jingle dentro do comercial entre as 

Eras do Rádio e da Internet. 

 

TABELA 8 – Dados comparativos do tempo médio destinado ao Jingle entre as Eras do 

Rádio e da Internet 

3) Comparação entre a Era do Rádio e a Era da 

Internet 

  Teste-F: duas amostras para variâncias 
  

   
  

Variável 

1 
Variável 

2 

Média 0,613297 0,14397 

Variância 0,168983 0,104257 

Observações 30 237 

gl 29 236 

F 1,620837 
 P(F<=f) uni-caudal 0,027793 
 F crítico uni-caudal 1,515682   

   

   Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 
 

     Rádio Internet 

Média 0,613297 0,14397 

Variância 0,168983 0,104257 

Observações 30 237 

Variância agrupada 0,11134 
 Hipótese da diferença de média 0 
 gl 265 
 Stat t 7,2582 
 P(T<=t) uni-caudal 2,17E-12 
 



t crítico uni-caudal 1,650624 
 P(T<=t) bi-caudal 4,35E-12 
 t crítico bi-caudal 1,968956   

   Diferença média de percentual de tempo 

destinado ao Jingle 46,9% 

 Queda percentual 76,5% 

  

Ho – O tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era do Rádio não é 

maior do que o tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era da Internet. 

Ha – O tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era do Rádio é maior 

do que o tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial na Era da Internet. 

p-valor uni-caudal – 2,17 x 10 ˉ¹² 

 

O ínfimo p-valor uni-caudal – 2,17 x 10 ˉ¹² permite que seja rejeitada a 

proposição Ho, portanto, a conclusão da medição da média do tempo destinado ao 

Jingle na Era da Internet em relação à Era do Rádio é a de que: “com 99% de 

Confiança, podemos afirmar que o tempo médio destinado ao Jingle na Era da Internet 

em relação à Era o Rádio sofreu diminuição”. Uma diminuição da ordem de 76,5%, 

mais de setenta e seis por cento. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

A Análise de Conteúdo extraída das amostras da população de comerciais 

colecionados indicou, com 99% de Confiança, com alto grau, portanto, de 

“confiabilidade”, que o tempo médio destinado ao Jingle dentro do complexo 

expressivo do comercial sofreu substancial redução na aqui chamada Era dos Meios 

Digitais (ou Era da Internet) em relação às Eras do Rádio e da Televisão. 

Portanto, conclui-se, após a aferição, que houve significativa perda quantitativa 

no tempo destinado ao Jingle dentro do comercial. Por conseguinte, os dados aferidos 

podem sinalizar para uma perda de importância, uma transformação do papel 

desempenhado pelo Jingle na Era dos Meios Digitais (ou Era da Internet), migrando do 

papel de protagonista para um papel coadjuvante dentro do complexo expressivo do 

comercial. 



No entanto, para corroborar tal conclusão, faz-se necessária uma análise no 

processo de construção, de estruturação, dos Jingles para que possamos aferir se à 

diminuição quantitativa – do tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial – 

corresponde uma espécie de diminuição qualitativa no uso dos recursos de linguagem 

na estruturação do discurso do Jingle produzido na Era dos Meios Digitais em relação 

às Eras do Rádio e da Televisão. 

Finda a etapa da Análise de Conteúdo, o capítulo II tem como derradeira missão 

preparar a chegada do capítulo III, o da Análise do Discurso. Para tanto, mantendo o 

mesmo critério de escolha da “amostra específica para a Análise de Conteúdo” e a 

mesma técnica de Amostra Aleatória Simples, a partir desta etapa passa a se chamar 

“amostra específica para a Análise de Conteúdo” um total de 20 (vinte) Jingles de cada 

uma das Eras, sorteados pela mesma ferramenta “+ aleatório entre”, disponível no 

software Excel, do pacote Microsoft Office. 

O número de 20 (vinte) Jingles que comporiam a amostra específica para a 

Análise de Conteúdo não foi exatamente aleatório. 

Ao analisar o percentual de tempo destinado ao Jingle da amostra compilada da 

Era do Rádio, nota-se que 20 (vinte) entre os 30 (trinta) Jingles colecionados contam 

mais de 50% (cinquenta por cento) do tempo total do comercial. 

Assim, os 20 (vinte) Jingles da Era do Rádio que dominavam o tempo do 

complexo expressivo do comercial serviram de número-base para a definição do total de 

Jingles que comporiam cada uma das três amostras específicas para a Análise de 

Conteúdo. 

Primeiramente numerados para o sorteio, os comerciais da Era do Rádio que 

seriam analisados no capítulo III foram listados por ordem alfabética. A tabela do 

sorteio efetuado pelo programa de computador e a listagem dos Jingles se encontram no 

Anexo 11 deste trabalho. 

Do mesmo modo, primeiramente numerados para o sorteio, os comerciais da Era 

da Televisão que seriam analisados no capítulo III também foram listados por ordem 

alfabética. A tabela do sorteio efetuado pelo programa de computador e a listagem dos 

Jingles se encontram no Anexo 12 deste trabalho. 

Também do mesmo modo, primeiramente numerados para o sorteio, os 

comerciais da Era da Internet que seriam analisados no capítulo III também foram 

listados por ordem alfabética. A tabela do sorteio efetuado pelo programa de 

computador e a listagem dos Jingles se encontram no Anexo 13 deste trabalho. 



Será possível notar a repetição de anunciantes nas mensurações e nas análises 

dos Jingles da Era da Televisão e, sobretudo, da Era da Internet. Tal fato se deve à 

escassez de anunciantes com comerciais registrados nas fontes de busca desta pesquisa, 

especificadas na Introdução deste trabalho. No entanto, para amenizar a concentração de 

anunciantes e de uma eventual similaridade na linguagem utilizada nas estruturações 

dos comerciais, esta pesquisa selecionou comerciais produzidos e veiculados em 

diferentes anos da primeira década do século XXI. Assim, ainda que um mesmo 

anunciante figure por 10 vezes na lista, tais comerciais correspondem a cada um dos 

anos da década. 

Vale ressaltar, finalmente, que os Jingles constantes dos Anexos 11, 12 e 13, a 

serem analisados ao longo do capítulo III da presente pesquisa foram grafados 

musicalmente e as partituras dos 60 (sessenta) Jingles se encontram no anexo 14 do 

presente trabalho. 

Desse modo, chega o momento de inaugurarmos o capítulo III da presente 

pesquisa; a fase da Análise do Conteúdo dos Jingles produzidos e veiculados ao longo 

das mais recentes oito décadas no Brasil, aquela à qual denominaremos “O tratamento 

de segunda ordem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III – A evolução e a involução do Jingle ao longo da 

história – a Análise do Discurso 
 

A análise da evolução do discurso do Jingle que ora se inicia encontra-se 

pautada numa tríade de pilares, a saber: 

 

1. A análise musical, na qual vamos nos ater especificamente aos 

elementos musicais do Jingle, a saber, melodia, harmonia e ritmo; 

somados à análise literária do componente da letra do Jingle. A este 

flanco, o flanco da análise que se ocupará do aspecto estritamente 

composicional do Jingle, é preciso incorporar o outro pilar que 

sustentará a análise. 

2. A análise dos componentes específicos da produção sonora do Jingle: 

arranjo, interpretação, instrumentação. Tais elementos, ligados menos 

à estrutura composicional da música do comercial, mais à estrutura de 

produção sonora da música composta, conotam a mensagem musical 

de formas bastante diversas. 

3. A análise do Jingle enquanto um dos componentes do comercial, um 

dos elementos do complexo expressivo; um elemento estruturado para 

habitar ou coabitar, na possível companhia de outros elementos, uma 

estrutura mais ampla, a estrutura do comercial.  

 

Os dois primeiros pilares de análise são flancos de uma mesma música, porém 

flancos que se apoderam de elementos musicais de modo muito distintos e reveladores; 

afinal, uma mesma música, com as mesmas notas na melodia, os mesmos acordes, a 

mesma letra, quando tocada por uma orquestra sinfônica soará de modo muito diferente 

em comparação à sua versão executada apenas por um violão – os traços do arranjo e da 

instrumentação deflagram tal diferença cabal –; do mesmo modo, a mesma música, com 

a mesma letra, cantada por um cantor do sexo masculino, de voz grave, soa assaz 

diferente da versão interpretada por uma criança do sexo feminino, com voz ainda em 

formação. 

As diferenças exemplificadas acima, ao distinguirem a sonoridade de uma 

mesma composição musical, transformam a mensagem musical de modo profundo. 



Assim, além da análise composicional faz-se necessária a análise da produção 

sonora do Jingle. Isso nos levará, inevitavelmente, a acompanhar não apenas o processo 

de evolução da linguagem musical do Jingle mas, também, a acompanhar o processo de 

evolução tecnológica que permitiu aos compositores valerem-se de artifícios de 

produção que surgiram ao longo do tempo e permitiram novas possibilidades de 

abordagem sonora tanto no instante da concepção musical quanto no momento do 

registro da música feita especificamente para um comercial. 

Finalmente, tal evolução tecnológica não se deu apenas na instância da produção 

do Jingle, mas, também, na instância da veiculação do Jingle. 

O discurso do Jingle composto à época em que o veículo de comunicação 

reinante nos lares era o Rádio implicava a adequação da música à linguagem 

radiofônica; a chegada da televisão transformou o discurso do Jingle, pois o veículo de 

comunicação trazia consigo sua própria linguagem; os novos formatos, trazidos pelas 

plataformas digitais trouxeram consigo suas linguagens próprias e, muito 

provavelmente, transformaram também o discurso do Jingle, pois, de certa forma, 

moldou a geração que tem acesso a todo e qualquer tipo de informação à distância e ao 

tempo de um “clic”, a geração que tornou a missão de chamar e manter a atenção a 

missão quase impossível a ser cumprida pelos comunicadores do século XXI. 

É o que passaremos a analisar a partir de agora, tendo como pensamento 

norteador o saber de Aristóteles: “a melhor maneira de estabelecer uma teoria é pela 

consideração das coisas a partir de sua origem e em seu desenvolvimento” (2001, p. 54). 

Chamaremos, de modo esquemático, as décadas de 1930 e 1940, antes da 

chegada do meio de comunicação que permitia a transmissão de imagem e som, de “Era 

do Rádio”. Ao período que compreende desde o início da década de 1950 até o final da 

década de 1990 chamaremos de “Era da Televisão”. À década de 2000 chamaremos de 

“Era da Internet” pois, ainda que disponibilizada para o mercado consumidor desde a 

segunda metade da década de 1990, a Internet somente ganhou grande parte dos lares 

dos brasileiros a partir do início da década de 2000. 

A divisão é, como foi dito, esquemática; afinal o interesse da análise é abordar 

um período histórico, no qual uma linguagem se estabelece, ajuda a construir o discurso 

daquele período, após o qual uma nova linguagem incorpora elementos da linguagem 

anterior e se vale de novos recursos para estabelecer a sua linguagem e construir o seu 

próprio discurso. 



Como foi dito, as partituras dos referidos Jingles, ordenados qual aparecem nas 

páginas que se seguem, encontram-se no Anexo 14 do presente trabalho. 

Após as “Conclusões” encontra-se um Glossário de Termos Específicos 

constantes das análises às quais os Jingles foram submetidos. 

 

1. Sem imagem, com imaginação – A Era do Rádio 

 

1.1 Jingle Alka Seltzer 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia da música é composta, ao todo, de quatro notas diferentes. 

A primeira frase tem início na primeira nota da Escala Maior e se encaminha 

diatonicamente até a terceira nota da Escala, passando pela segunda nota. Vale dizer, o 

movimento ascendente sucede uma nota a outra, qual a Escala propriamente dita. 

Em seguida, a descida desde a terceira nota da Escala Maior até a primeira. 

O movimento todo lembra as trovinhas que embalam cânticos infantis como o da 

canção “A Barquinha Pequenina”: 

 

A barquinha pequenina 

Voga, voga, sem parar 

 

A nota que diferencia a cantiga infantil do Jingle em questão é somente a que 

inicia a segunda frase. 

A quinta nota da Escala Maior, antecedendo a primeira nota, provoca o salto 

melódico da distância de quatro notas, antes de a frase se estabelecer qual da primeira 

feita e terminar apoiada na primeira nota da Escala Maior. 

Harmonia – O primeiro grau maior abre a sequência harmônica. 

Em seguida, o encadeamento segundo grau menor – quinto grau com sétima – 

primeiro grau, cadência elementar de uma estrutura harmônica estabelecida sobre uma 

tonalidade maior, é repetido um par de vezes. 

É possível notar um traço composicional na estruturação do encadeamento 

harmônico. 



Aparentemente, visando à maior simplicidade possível, o compositor não 

interpõe o acorde de sexto grau menor entre o primeiro grau do final da primeira 

sequência de acordes e o segundo grau menor que inicia a segunda sequência. 

O encadeamento IIm – V7 – I, que poderia ser utilizado de forma menos estreita 

com o uso do sexto grau menor, I – VIm – IIm – V7 – I, não interessa ao compositor, 

que mantém o primeiro grau por mais um compasso e, então, restabelece a sequência na 

repetição do trecho. 

A opção pela extrema simplicidade, no entanto, traz consigo o caráter de um 

certo empobrecimento da estrutura harmônica. 

Ritmo – O samba rápido, cujo andamento é, porventura, mais rápido do que o 

necessário, aproxima o Samba da Marchinha de Carnaval. 

Por conta de ambos os gêneros rítmicos – o Samba e a Marchinha – serem 

estabelecidos dentro do universo do compasso binário, a diferenciação entre um e outro, 

que se dá na estrutura interna das células rítmicas (o Samba é pautado pelas síncopas e a 

Marchinha pela sucessão de colcheias), torna-se quase imperceptível quando, por conta 

da velocidade com que as síncopas são executadas, tais células se aproximarem da 

sucessão de colcheias. 

O Jingle é executado num andamento muito rápido. Sendo assim, a rítmica 

resulta indefinida entre o Samba e a Marchinha. 

Ao analisar apenas as notas grafadas na partitura, não haveria dúvidas em se 

afirmar que o ritmo é o Samba. Contudo, ao ouvir a execução, a dúvida se torna 

pertinente. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A estrutura da trova, recurso amplamente utilizado pela música popular à época, 

fica evidente na letra do Jingle. 

 

Alka Seltzer 

Existe apenas um 

E como Alka Seltzer 

Não pode haver nenhum 

 



Vale notar que a rima entre o primeiro e o terceiro versos provêm da mesma 

palavra: “Seltzer”. Tal fato indica o pouco acuro na estruturação da letra – rimar a 

palavra com a mesma palavra revela a ausência de recursos técnicos para forjar uma 

rima diferente, porém adequada. 

Ademais, as rimas entre o segundo e o quarto versos, também são consideradas 

“rimas pobres”, pois toda a grafia de uma palavra se repete na outra. No caso específico, 

a palavra “um” está toda contida na terminação da palavra “nenhum”. 

Finalmente, a frase muito curta que compõe cada verso torna a letra 

tamanhamente diminuta que leva o Jingle às raias de uma vinheta. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O Samba, executado em andamento rápido, por vezes lembra a 

Marcha. Esse fato põe em risco o arranjo; afinal, o andamento da música, de certa 

forma, decide seu gênero. 

No entanto, o Samba se estabelece também pela instrumentação. 

A melodia restrita dificulta o trabalho do arranjador, pois condiciona a harmonia 

aos acordes básicos do encadeamento e, sobretudo, limita drasticamente as 

possibilidades de variações sonoras que poderiam provir do arranjo. 

Por fim, o uso de um instrumento de sopro a construir frases de contracanto – 

recurso muito utilizado pelo repertório do samba à época – enriquece a melodia e, por 

conseguinte, se torna o elemento mais bem escolhido para o arranjo da música. 

Instrumentação – Dois violões e um naipe de percussão são a base instrumental 

que acompanha as cantoras solistas. 

Tanto os instrumentos harmônicos (os dois violões) quanto os de percussão 

(surdo, chocalho, pandeiro) cumprem a função de sustentar rítmica e harmonicamente a 

melodia cantada. 

Já o flautim – instrumento utilizado com frequência pelo repertório do Samba da 

época – executa a função de realizar frases melódicas ao longo de todo o trecho. 

Aparentemente improvisadas, tais frases são previamente construídas e 

estruturadas visando a incrementar tanto rítmica quanto harmônica e melodicamente o 

trecho musical a ser executado. 

 

Interpretação – Um duo de cantoras solistas executa, em uníssono, toda a 

melodia da música. 



As vozes agudas femininas provêm de cantoras que possuem técnica suficiente 

para executar as frases melódicas no andamento acelerado escolhido para o samba. 

Para tanto, pontuam com uma espécie de staccato cada final de frase. Assim, 

encurtando a duração da nota que encerra a frase, sobra tempo para que a cantora realize 

uma respiração incompleta, na qual inspira somente a quantidade de ar suficiente para 

executar o trecho seguinte. 

O recurso de respiração, muito bem utilizado por ambas as cantoras – que o 

executam conjuntamente –, revela o uso da técnica de canto. 

É preciso notar que os cantores da época, ainda que proviessem da música 

inculta, possuíam técnicas de execução; era hábito estudar e treinar canto, sobretudo 

fincado na técnica do belcanto italiano. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A mensagem publicitária da Alka Seltzer tem em seu Jingle o elemento único de 

argumentação. 

No entanto, apesar de ocupar lugar tamanhamente importante, o Jingle é 

estruturado de modo não-condizente com o produto. 

As frases curtas da letra, que rima “Seltzer” com “Seltzer” e “um” com 

“nenhum”; a melodia pautada pela simplicidade extrema; a harmonia que opta pelo 

encadeamento menos rico; fazem com que o Jingle se assemelhe a uma cantiga infantil, 

cantada em rodas de brincadeiras de crianças. Porém, o produto não é para consumo 

infantil. As pílulas Alka Seltzer eram ingeridas antes e após o consumo de bebida 

alcoólica, para preparar o fígado e evitar a eventual ressaca do dia seguinte. 

Assim, ainda que ocupando a posição de maior importância dentro do comercial, 

é possível que o Jingle da Alka Seltzer não tenha atingido plenamente os objetivos de 

sua função. Isso por conta da escolha pouco precisa dos recursos de estruturação da 

mensagem veiculada pelo Rádio. 

 

1.2 Jingle Astringosol 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O salto de quarta ascendente partindo desde a quinta nota da Escala 

Maior em direção à nota fundamental da Escala indica o movimento melódico apoiado 



no arpejo do acorde de primeiro grau maior com a inserção da segunda nota da Escala 

Maior entre a nota fundamental e a terceira nota da Escala. 

A frase melódica da primeira estrofe se repete pela segunda frase da letra. 

A fermata sobre a pausa caracteriza o final da segunda frase e introduz a terceira 

frase da estrofe, uma variação da primeira (e segunda), pautada apenas pela necessidade 

de encaminhar a nota final da frase para a segunda nota da Escala Maior, quinta nota do 

quinto grau harmônico. 

A quarta frase melódica da estrofe é o fragmento de Escala descendente, a partir 

da quinta nota, passando pela sexta nota da Escala, até que o movimento termine na 

nota fundamental. 

A segunda e a terceira estrofes são a repetição melódica da primeira estrofe, 

indicando a existência única de uma parte A da melodia. 

Vale ressaltar que a melodia da terceira frase da terceira estrofe tem de se 

adequar à prosódia do verso. 

Harmonia – A estrofe que se repete por três vezes tem um único encadeamento 

em sua estrutura harmônica: primeiro grau maior – quinto grau com sétima – primeiro 

grau maior. 

O mais antigo encadeamento da história da Harmonia, sem qualquer variação, 

traz toda a simplicidade possível ao Jingle do Astringosol. 

Em consonância com a extrema simplicidade da melodia da música, com a 

existência única de uma estrofe que se repete por três vezes, a sequência de acordes 

obedece à regra do encadeamento-primeiro da harmonia: I – V7 – I. 

Ritmo – O compasso binário cuja unidade de tempo é a semínima pontuada, o 

compasso 6/8, tem a característica bailante por natureza: dois tempos subdivididos em 

unidades ternárias. 

O gênero Valsa, em regra composto em compasso ternário, vem à tona quando o 

andamento da música composta em compasso binário 6/8 é de médio para lento, com 

pulsação suficiente para que a ternariedade da estrutura interna de cada tempo se não se 

dilua na velocidade do andamento. 

A valsa sobre a qual é estruturado o elemento rítmico do Jingle do Astringosol é 

o gênero escolhido para a música do comercial, de modo a permitira que os diálogos 

que ocorrem na letra da música ganhem o caráter de pergunta-e-resposta sugerido 

principalmente pelas fermatas sobre as pausas entre os segundos e terceiros versos de 

cada uma das três estrofes. 



 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A valsa do Jingle do Astringosol parte da estruturação de uma espécie de diálogo 

entre a personagem que narra os fatos (um narrador) e a personagem que comenta os 

fatos e as transformações pelas quais se dão os fatos (aquele que tece o comentário). 

O personagem do narrador conta os fatos acontecidos com uma personagem: “a 

bela Tereza”, que convivia com problemas: 

 

A bela Tereza 

Na amarga incerteza 

Vivia triste como um caracol 

 

A personagem que comenta os fatos narrados explicita: a personagem Tereza 

tem enfrenta problemas de mau hálito: 

 

Seu hálito, uma tristeza 

 

Pela segunda estrofe o narrador conta sobre a transformação que ocorreu na vida 

da personagem após o uso de um enxaguatório bucal: 

 

Agora Tereza 

É uma princesa 

Pois lava a boca com Astringosol 

 

O comentário é pertinente: 

 

Seu hálito é uma beleza 

 

Finalmente, o narrador aconselha o ouvinte a seguir os passos da transformação 

da personagem Tereza: 

 

Igual a Tereza 



Ao deixar a mesa 

Lave a boca com Astringosol 

 

O comentário é, também, um modo de asseverar ao ouvinte, então consumidor, o 

acerto na decisão de fazer o bom uso do produto: 

 

É a sua melhor defesa 

 

Ambos, narrador e comentarista assinam o comercial e “assinam em baixo” do 

produto: 

 

Astringosol! 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O compasso binário 6/8 permite ao arranjador tornar a sonoridade da 

música mais ou menos dançante, dependendo do andamento escolhido. Para a execução 

do Jingle do Astringosol, o andamento médio deu a característica bailante ao gênero da 

valsa em 6/8. 

O violão executa a micro célula rítmica da cada um dos tempos do compasso – 

uma célula ternária – e o par de instrumentos de percussão executa a macro célula do 

compasso – a célula binária. 

Essa divisão permeia o Jingle de movimento rítmico. 

A fermata sobre a pausa que se dá entre o segundo e o terceiro versos das 

estrofes é usada estrategicamente com a finalidade de tornar menos evidente a mudança 

da estrutura rítmico-melódica necessária para adequar a prosódia da terceira frase de 

cada uma das estrofes. 

O ritmo marcado em contraste com as fermatas sobre as pausas requer uma 

perfeita sincronia entre músicos e cantores; vale relembrar que à época todos os 

executantes gravavam juntos, numa mesma sala e, sobretudo, numa mesma tomada – 

caso um deles cometesse um erro, toda a gravação era retomada desde o início. 

Instrumentação – Um surdo e um pandeiro sustentam a rítmica binária do 

compasso 6/8 de modo à sonoridade grave do surdo e da batida do polegar no couro do 

pandeiro incorrerem sobre o primeiro tempo do compasso e a batida da mão no 



pandeiro, que provoca a sonoridade mais aguda, ocorrer no segundo tempo do 

compasso. 

Um violão dá a sustentação harmônica à música, executando os acordes por 

sobre a célula rítmica ternária de cada um dos tempos do compasso, de modo a executar 

o bordão nos primeiro e quarto tempos do compasso e o restante do acordes nos 

segundo, terceiro, quinto e sexto tempos do compasso. 

A gravação da instrumentação evidencia a intenção do arranjo: fazer com que a 

instrumentação soe qual um “pano de fundo” e as vozes solistas fiquem no primeiro 

plano sonoro, para que sejam ressaltadas melodia e letra da música. 

Interpretação – Um cantor solista, de voz aguda, interpreta a personagem do 

narrador da história da personagem Tereza. Cabe a ele propor as três primeiras frases de 

cada uma das estrofes. 

Com precisão rítmica e de afinação, o cantor solista que interpreta a personagem 

do narrador da história, cumpre perfeitamente seu papel quando, ao alongar a nota final 

das terceiras frases, sugere a chegada da frase do comentarista, que complementa a 

estrofe musical e literária. 

Um homem de voz muito grave interpreta a personagem que comenta as frases 

do narrador na primeira e na terceira estrofes. 

A voz extremamente grave do cantor, naturalmente, soaria de modo pouco usual; 

no entanto, o cantor interpreta suas frases de modo jocoso, a transmitir propositalmente 

o tom de galhofa acerca do que se diz pelas frases literárias. 

Uma mulher de voz aguda, por sua vez, interpreta a personagem que comenta as 

frases do narrador na segunda estrofe. 

A voz aguda da cantora e o modo como ela interpreta suas frases evidenciam o 

tom jocoso proposital, a transmitir intencionalmente o elemento da galhofa acerca do 

que se diz pelas frases literárias. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle é a única manifestação expressiva do comercial do Astringosol 

veiculado pelo Rádio. Portanto, ainda que por força de tal situação, é o protagonista do 

comercial. 

No entanto, a estruturação das estrofes da letra, definida pela narração dos fatos 

ocorridos com a personagem do Jingle, “a bela Tereza”, e pelos comentários acerca dos 

fatos e da transformação que ocorrem nos fatos, tornam o Jingle uma mensagem 



completa em si; perfeitamente compreensível pelo ouvinte, que pode acompanhar a 

situação da personagem estrofe a estrofe quando, por fim, na última estrofe é chamado 

ao ambiente criado pela letra e passa a se identificar com a personagem da “bela 

Tereza” da primeira estrofe – quando o “seu hálito é uma tristeza” – ou com a 

personagem da “bela Tereza” da segunda estrofe – quando o “seu hálito é uma beleza”. 

A estratégia da letra, que visa a ambientar a situação corriqueira numa pequena 

história, num enredo ficcional, para tornar a mensagem ao mesmo tempo distante da 

vida real do ouvinte e perto da possibilidade de este vivenciar as benesses trazidas pelo 

uso do produto, de fato estabelece o elo entre a ficcionalidade e a realidade do 

consumidor de um enxaguante bucal. 

A melodia simples, acompanhada do encadeamento de acordes mais antigo da 

história da música ocidental, ambas embaladas pela rítmica do compasso binário 6/8 

completam a estruturação da música do comercial, que intenta aproximar o discurso do 

Jingle (o único elemento expressiva do comercial) do universo real do consumidor, pela 

via da ficcionalidade das situações pelas quais passa a personagem do Jingle, “a bela 

Tereza”. 

 

1.3 Jingle Brahma Chopp 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia da frase diatônica ascendente da marchinha anuncia o 

início da música a partir da quinta nota da Escala Maior. A escolha permite que toda a 

trajetória tenha o espaço suficiente dentro das notas da Escala, para o repouso sobre a 

primeira nota da tonalidade na nota longa que encerra a subida. 

Chegando à região aguda após o movimento ascendente, a melodia, no segundo 

compasso, alterna o movimento ascendente com o repouso numa nota mais grave do 

que as precedentes. 

Então, pelo quarto compasso tem início a frase que se repete dentro da própria 

trova. 

O compositor, num movimento de rara concepção estrutural e inventiva, opta 

pelo uso do recurso de repetir a letra sem repetir a melodia. No entanto, a estrutura 

interna da linha melódica da segunda frase – a frase da repetição – é idêntica à da 

primeira, porém partindo de uma nota diferente, mais grave, exatamente a nota sobre a 

qual repousara o final da primeira frase. 



Para finalizar a primeira estrofe, uma frase semelhante às duas precedentes, 

partindo da terceira nota do acorde de quinto grau, sugerindo um cromatismo, para o 

movimento diatônico que termina na região do primeiro grau. 

Toda a melodia é repetida ao longo da segunda estrofe da letra, assim como 

também o será depois da chegada do refrão, delimitando a Forma AA – B – AA, na qual 

a seção B é o refrão. 

Para o refrão, o contraste melódico. 

As colcheias são substituídas pelas semínimas – unidades de tempo mais 

dilatadas, mais amplas – nas duas primeiras frases. Em seguida, pelas duas frases que se 

repetem, o recurso utilizado é o de tornar a segunda frase – a frase que é repetida – 

similar à primeira, porém partindo de outra nota. 

Finalmente, para encerrar o trecho, a frase melódica que alterna os movimentos 

descendente e ascendente e cujo desfecho se dá na primeira nota do primeiro grau da 

Escala Maior. 

Harmonia – O quinto grau com sétima, na anacruse do primeiro compasso, abre 

as portas para a chegada do primeiro grau da tonalidade. 

Logo no segundo compasso, a transformação do primeiro grau em quinto grau 

com sétima – pelo uso da sétima nota menor da Escala Maior – indica o caminho da 

harmonia para o quarto grau da tonalidade. 

De fato, o terceiro compasso é todo sustentado pelo acorde do quarto grau da 

tonalidade. 

Dentre as três opções de escolha para a volta ao primeiro grau – o quinto grau 

com sétima, o quarto grau menor e o quarto grau sustenido diminuto –, o compositor se 

decide pela segunda, a mais utilizada à época nas marchinhas de carnaval semelhantes 

ao Jingle da Brahma Chopp. 

Pelo refrão, o encadeamento segundo grau menor – quinto grau com sétima – 

primeiro grau, cadência elementar de uma estrutura harmônica estabelecida sobre uma 

tonalidade maior, esperada para o trecho, é substituído por uma estrutura ainda mais 

simples: o encadeamento entre o primeiro e o quinto grau com sétima. 

Somente na segunda parte da estrofe do refrão é que o segundo grau menor 

passa a fazer parte da estrutura harmônica, quando, para encerrar o refrão, o compositor 

se vale do encadeamento IIm – V7 – I. 

A harmonia simples se adequa perfeitamente à melodia e à linguagem musical 

da época e do gênero. 



Ritmo – A marcha, executada num andamento lento, precisamente definido 

entre a Marchinha de Carnaval e a Marcha-Rancho, tem sua célula rítmica (os primeiros 

tempos são marcados pela colcheia-pontuada seguida da semicolcheia e, os segundos 

tempos, marcados por um par de colcheias no bumbo, acompanhando a célula da caixa 

oito semicolcheias seguidas de quatro colcheias), presente desde o primeiro compasso. 

Contribuem para a nitidez das células rítmicas os contracantos dos instrumentos 

quando das notas longas ou pausas da melodia. 

A estrutura rítmica da marcha se mantém tanto na estrofe do refrão quanto nas 

estrofes contrastantes. Ambas as células apresentam momentos nos quais a ausência da 

própria célula é a célula que indica a volta de uma ou de outra parte – tal movimento é 

de fundamental importância, pois não transforma a célula rítmica num elemento sempre 

idêntico, o que poderia dissipar a atenção do ouvinte. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

Sem o limite do tempo de trinta segundo para o comercial a ser veiculado no 

rádio, a letra do Jingle pode ser tanto extensa quanto seja necessário. 

As estrofes de quatro versos ganham a repetição do terceiro verso, por conta da 

métrica da melodia. Ainda assim, a estrutura da trova fica intacta: quatro versos, com 

rimas alternadas entre os versos pares e ímpares. 

Nota-se a ocupação da letra do Jingle em anunciar o produto que, ora, também 

se encontra para o consumo “em garrafa”. Não sem, antes, afirmar que a qualidade do 

produto “em barril” se mantém. 

 

O Brahma Chopp em garrafa 

Querido em todo Brasil 

Corre longe, a banca abafa 

Corre longe, a banca abafa 

É igualzinho ao do barril 

 

O jogo de palavras entre o verbo “abafar” (com o significado adquirido pelo uso 

corrente da força de expressão, tomando o caráter de “causar excelente impressão”) do 

terceiro verso da primeira estrofe e o particípio passado do mesmo verbo (em seu 

significado relativo à temperatura do verão) no primeiro verso da segunda estrofe se 



estabelece de modo a fazer o elo entre as estrofes e, sobretudo, introduzir a questão da 

temperatura na qual deve ser ingerido o produto. 

Fazendo uso de um recurso amplamente utilizado à época para manter a 

concisão sonora da letra da música, o compositor usa a rima “afa”, pertencente aos 

primeiro e terceiro versos da primeira estrofe, também nos segundo e quarto versos da 

segunda estrofe. O recurso técnico serve, também, para manter a concisão da idéia 

central da letra: manter viva na memória do ouvinte o fato de que a nova embalagem do 

produto não altera sua qualidade. 

 

Quando o tempo está abafado 

O que o tempo desabafa 

É o Brahma Chopp gelado 

É o Brahma Chopp gelado 

De barril ou de garrafa 

 

A letra do refrão abre mão das rimas entre o primeiro e o terceiro versos, 

abdicando momentaneamente da estrutura da trova, em favor de manter pelo final do 

terceiro verso o produto em evidência. 

 

Chopp em garrafa 

Tem justa fama 

É o mesmo chopp 

É o mesmo chopp 

Chopp da Brahma 

 

O compositor lança mão de um recurso já utilizado, quando inicia a letra da 

repetição da parte A da música. No entanto, numa manobra de extrema perícia, usa-o de 

modo invertido: a rima “il”, pertencente aos segundo e quarto versos da primeira 

estrofe, aparece também nos primeiro e terceiro versos da segunda estrofe.  

 

Desde maio até janeiro 

E de fevereiro a abril 

Chopp da Brahma é o primeiro 

Chopp da Brahma é o primeiro 



De garrafa ou de barril 

 

Quem o contrário proclama 

Diz uma coisa imbecil 

Inveja o Chopp da Brahma 

Inveja o Chopp da Brahma 

De garrafa ou de barril 

 

Resta a dúvida quanto à necessidade de utilização do termo vulgar e ofensivo 

pertencente ao segundo verso da última estrofe. 

À época eram frequentes os “duelos musicais” entre compositores. Vale lembrar 

a célebre polêmica envolvendo os grandes sambistas Noel Rosa e Wilson Baptista, que 

“duelaram” por dez sambas ao longo de três anos, por conta da identificação com a 

malandragem. 

Não se têm notícias de “duelos” explícitos entre anunciantes publicitários à 

época. É possível que houvesse um anunciante de outro produto a veicular a idéia de 

que o engarrafar do produto fizesse com que o chopp perdesse, de algum modo, parte do 

sabor do produto em barril. 

De todo modo, ao ouvir o termo cantado mais de sete décadas depois, sem o 

contexto histórico definido, fica a dúvida quanto ao acerto na escolha da palavra. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O primoroso arranjo da Marchinha de Carnaval, executada num 

preciso andamento menos lento do que a Marcha Rancho, é pautado pela discrição. 

Os instrumentos harmônicos e de percussão executam suas linhas de modo a 

apenas sustentar a harmonia e o ritmo da música para, assim, permitir ao ouvinte que 

este fique na companhia do grande cantor que entoa a letra do Jingle. 

Desse modo segue o acompanhamento por toda a primeira estrofe da música. 

O fator da discrição também surge quando a instrumentação deixa seu papel de 

acompanhamento distante. 

A frase que inicia o refrão tem a melodia cantada conjuntamente com o 

movimento da instrumentação. 

Tal recurso revela a intenção do arranjador em deixar ainda mais discreto o 

elemento do acompanhamento. 



O aparente paradoxo: deixar o acompanhamento puro e simples de lado – manter 

a discrição, é resolvido brilhantemente quando a frase escolhida para a mudança na 

estrutura do acompanhamento é repetida. Tanto no intervalo entre a primeira e a 

segunda execuções da frase quanto imediatamente em seguida, o acompanhamento 

volta para sua célula-primeira. 

Ao voltar a executar a célula rítmico-harmônica com suave discrição, o trecho 

em que a célula não apareceu ganha contornos de importância extrema; contudo, 

estrategicamente, a frase que significa o abandono da célula é exatamente a mesma frase 

da melodia. A importância da frase, então, é diminuída sobremaneira; afinal, a frase 

apenas faz reiterar a melodia da música. 

Instrumentação – Os instrumentos escolhidos para acompanharem a melodia 

do Jingle foram os violões (dois), um naipe de percussão (surdo, chocalho, pandeiro) e 

uma clarineta. 

Todos adentram a cena musical logo no primeiro compasso. 

Quase a passarem despercebidos, os instrumentos – inclusive a clarineta, 

instrumento melódico – ocupam o lugar de acompanhantes de uma melodia cantada e 

cumprem sua função de sustentação rítmico-harmônica. 

Brilhantemente, nenhum dos instrumentos surge com sonoridade mais alta do 

que os outros. 

A gravação da base instrumental foi preparada para atender aos requisitos 

solicitados pelo arranjo. 

Interpretação – O grande cantor brasileiro das primeiras décadas do século XX, 

Francisco Alves – O Rei da Voz, é o solista. 

Acompanhado por uma instrumentação discreta, as nuances interpretativas 

escolhidas pelo cantor podem vir à tona. 

A voz firme e potente do cantor mantém afinação e movimentos melódicos 

firmes, sem demonstrar falhas, ainda que fossem mínimas. 

Pelo refrão o cantor solista ganha a companhia de um coro masculino, que entoa 

a mesma melodia, em uníssono. 

Ao lado do Jingle da Brilhantina Glostora, este Jingle da Brahma Chopp são, 

provavelmente, os primeiros a trazerem uma grande estrela da música popular brasileira 

para a execução de uma música composta como parte de uma peça publicitária. A 

estratégia será repetida outras vezes, inclusive pelo mesmo anunciante, a Brahma 



Chopp, pelo início da década de 1990, quando teve ninguém mais, ninguém menos, do 

que João Gilberto a interpretar seu Jingle. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A função principal do Jingle da Brahma Chopp, aparentemente, é definir um fato 

de modo nítido e claro para o consumidor: agora, engarrafado, o chopp da Brahma 

mantém os mesmos atributos que outrora os tinha, quando acondicionado em barris. 

Para tanto, além dos recursos técnicos na estruturação do Jingle (melodia 

simples, harmonia discreta, ritmo com o qual o ouvinte tem familiaridade), o anunciante 

se vale do recurso de contar com uma grande estrela da música brasileira a encampar a 

mensagem e emprestar a ela toda a sua credibilidade. 

Francisco Alves, o maior nome do Rádio brasileiro na primeira metade do século 

XX, canta a letra do Jingle, na qual o discurso direto não fica evidente, mas certamente 

passa ao largo do discurso indireto. É para o ouvinte que são ditas as frases da 

personagem que canta a letra. Ainda que o consumidor não seja interpelado pela letra, 

ainda que ele não seja mencionado explicitamente, é para ele que o texto é dito – não há 

outro interlocutor entre o cantor e a mensagem. 

Desse modo, fica destinado ao Jingle o encargo de apresentar a nova forma de 

embalagem do produto e de convencer o consumidor de que o novo produto mantém as 

mesmas características de seu predecessor. A função do Jingle neste comercial, então, 

fica definida: convencer o consumidor de algo. 

Ocupando o papel central da mensagem publicitária, o Jingle da Brahma Chopp, 

ladeado pela emblemática presença de Francisco Alves, desempenha muito 

precisamente o seu papel. 

 

1.4 Jingle Brilhantina Glostora 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia de uma paródia deve ser analisada sob outro ponto de 

vista, que não a análise estrutural dos movimentos melódicos propriamente ditos. 

Afinal, este trabalho não se propõe a uma análise das melodias que fizeram parte da 

história da música brasileira, mas, sim, das músicas que compõe a história do Jingle no 

Brasil. 



Desse modo, é preciso que a análise da melodia do Jingle da Brilhantina 

Glostora seja fincada no modo como a melodia foi adequada à letra da paródia; vale 

dizer, como a melodia pinçada do repertório da música popular brasileira foi adequada à 

mensagem contida especificamente no Jingle. 

Uma pequena alteração na melodia original permitiu a antecipação do primeiro 

tempo do primeiro compasso. 

A anacruse, inexistente na melodia original – a Marcha de Carnaval em que o 

Jingle se baseia tem início na sílaba “se”, da frase “se você fosse sincera”; sílaba tônica, 

cravada no primeiro tempo do compasso –, colocada sobre o artigo “a”, da frase “a 

elegância masculina”, não altera a estrutura original da melodia, posto ser a anacruse e, 

portanto, não intervir no escopo da melodia. 

O fato de os termos “Aurora” e “Glostora” serem ambos paroxítonos, com 

terminação em “ora”, faz com que a melodia dos trechos finais da segunda e da quarta 

frases se encaixem perfeitamente sobre a melodia. Não é necessário, então, o uso de 

nenhum artifício técnico para fazer com que letra e melodia estejam encaixadas na 

paródia da marchinha original. 

Pela estrofe seguinte, toda a letra é precisa dentro da melodia original. Isso se dá, 

especificamente, no início da segunda frase, quando o compositor faz a elisão da sílaba 

“ma”, da palavra “goma” com a preposição “e”, termo subsequente. 

Para manter ainda mais precisa a prosódia do Jingle em referência à prosódia da 

música original, o compositor usa brilhantemente o recurso de supressão dos artigos da 

primeira e segunda frases da estrofe final. Ao invés de anteceder os substantivos 

“topete” e “perfume”, sujeitos das frases, com o artigo definido “o”, a letra indica as 

anacruses dos compassos com as primeiras sílabas dos próprios substantivos: “to” e 

“per”. Sendo ambos os termos paroxítonos, os tempos fortes dos compassos que iniciam 

a primeira e a segunda frases, incorrem exatamente por sobre a sílaba tônica dos sujeitos 

das frases. 

Harmonia – Assim como foi feito com a melodia, a análise harmônica do Jingle 

da Brilhantina Glostora seja fincada no modo como a harmonia foi adequada à melodia  

e à letra da paródia; vale dizer, como se deu a adequação do encadeamento harmônico 

com as novas letra e melodia criadas para a paródia. 

A harmonia original foi respeitada em todos os seus acordes, sem exceção. 

Assim, seria preciso que a melodia tivesse pequenas, quase insignificantes 

alterações – como de fato ocorreu com a nota colocada na anacruse do primeiro 



compasso – e que a letra impusesse poucas mudanças na estrutura da melodia – como 

de fato a letra assim o fez. 

Desse modo, melodia e letra se estabeleceram de maneira a possibilitar que o 

compositor não precisasse efetuar uma mudança sequer na estrutura da harmonia 

original. Grande feito. 

Ritmo – A marchinha de carnaval embala o ouvinte do Jingle. 

Pelo compasso binário, extremamente dançante por conta da existência de um 

par de pés para um par de tempos – o forte e o fraco – o ritmo envolve a harmonia, a 

melodia e a letra da paródia. 

A estrutura rítmica original foi mantida, o que permitiu ao compositor alternar 

suas frases textuais tanto pelos momentos rítmicos distintos das frases repletas de 

colcheias quanto pelas frases marcadas por pausas e pelas frases constituídas de notas 

longas. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

A paródia da marchinha de carnaval de grande sucesso naturalmente fica situada 

entre a região da paródia galhofeira e a região da paródia cuja letra jamais se torna tão 

acessível à memória quanto a letra original. 

Por conta dessa dificuldade intrínseca à paródia, o compositor do Jingle revela 

desde o início a intenção de não suplantar a letra original, mantendo a segunda frase de 

sua trova idêntica à da letra da marchinha. Porém, antecede a segunda frase com o 

objetivo principal à que o consumidor deve se direcionar ao produto. 

 

A elegância masculina 

Ô, ô, ô, ô... Aurora 

 

As frases subsequentes vêm, então, revelar o produto que trará elegância aos 

homens: 

 

Brilha mais com brilhantina 

Ô, ô, ô, ô... Glostora 

 

Ao rimar o nome do produto com o nome da mulher homenageada pelo título da 

marchinha original, a pilhéria vem à tona e ficam nitidamente definidas, então, as 



regiões da paródia galhofeira e da paródia cuja letra jamais se torna tão acessível à 

memória quanto a letra original. 

O compositor, ao tornar clara sua posição entre uma região e outra da paródia, 

passa a ter com o ouvinte uma relação de extrema franqueza: ele revelou ao ouvinte sua 

estratégia composicional; ele tornou pública sua forma de estruturação da mensagem. 

Partindo de aí, a segunda estrofe – não mais uma trova – discorre sobre a 

multiplicidade de gêneros do produto e sobre seu caráter único: 

 

Agora a brilhantina 

Goma e líquido também 

Glostora tem a raça 

Que nem um produto tem 

 

Finalmente, o compositor que travou uma relação de plena sinceridade com o 

ouvinte, fala com este francamente, de modo íntimo, quase jocoso; fala com o ouvinte 

como se falasse de si mesmo: 

 

Topete está amassando? 

Perfume foi-se embora? 

Ô, ô, ô, ô... 

Glostora! 

 

A estratégia estabelecida pelo compositor de travar uma relação de sinceridade – 

e, portanto, de confiança – com o ouvinte tirou a letra do Jingle da linha fina e tênue 

sobre a qual em regra anda a paródia. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Toda a base da instrumentação da gravação original é executada 

milimetricamente igual à da gravação que fez sucesso no Rádio pela época do Carnaval. 

O arranjador fez questão de manter todos os elementos que poderiam identificar 

a paródia com a música original; desde os instrumentos até a cantora solista e o coro 

masculino que a acompanha. 



Fazendo menção explícita à formação “Carmem Miranda e o Bando da Lua”, a 

mais famosa do Brasil ao longo de toda a primeira metade do século XX, o arranjo 

alcança plenamente seu objetivo. 

A Marchinha de Carnaval soa qual fora a gravação original, porém com uma 

letra diferente. 

Vale ressalvar que, à época, a gravação era feita toda ao vivo, sem a 

possibilidade de serem registrados primeiramente os instrumentos e, posteriormente, as 

vozes. 

Assim, o arranjador da altura era, também um excelente engenheiro de mixagem 

de som. 

Instrumentação – Dois violões (o violão-de-centro, mantendo a estrutura 

harmônica nítida pela execução da sequência dos acordes e o violão-de-sete-cordas, 

fazendo toda a linha do baixo da música). 

Surdo, caixa, chocalho, tamborim, cuíca e pandeiro perfazem o escopo 

percussivo da execução. 

Os instrumentos harmônicos e os de percussão convivem sonoramente num 

ambiente no qual eram gravados os violões mais próximos do único microfone e mais 

distantes a percussão. 

A acústica da sala também influenciava sobremaneira no resultado sonoro da 

gravação. Para isso, era necessário posicionar perfeitamente bem os instrumentos. 

Interpretação – Contudo, ainda mais próximos do único microfone do 

ambiente, ficavam os cantores. 

O quarteto vocal O Bando da Lua situava-se qual uma lua minguante em torno 

da estrela Carmem Miranda. 

Desse modo, o microfone captava em primeiro plano a voz da solista, seguida 

das vozes do coro, posteriormente o som dos dois violões e, finalmente, os sons dos 

instrumentos de percussão. 

Quando da primeira vez em que o nome do produto é apresentado, ele o é por 

um cantor do grupo, não pela cantora solista. O cantor faz questão de entoar as três 

notas de modo a deixar transparecer seu tom de picardia. 

Os produtores do Jingle puderam contar com aquela que, à altura, era a mais 

importante estrela da música brasileira: Carmem Miranda, a Pequena Notável. 

A cantora que, pouco tempo depois iria para os Estados Unidos da América do 

Norte para se tornar uma grande estrela do cinema norte-americano, demonstra todas a 



sua técnica de execução (afinando as notas com precisão, marcando o ritmo sem torná-

lo muito rígido) mas, sobretudo, sua técnica interpretativa. Carmem Miranda parece 

cantar o tempo todo a sorrir. A interpretação naturalmente envolve o ouvinte num clima 

de felicidade; o ouvinte é levado a ouvir somente a faceta positiva de uma interpretação. 

Ao lado do Jingle da Brahma Chopp (interpretado por Francisco Alves), este 

deve ter sido um dos primeiros Jingles da história do Brasil a ser interpretado por uma 

grande estrela da música popular. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

 

Assim como no Jingle da Brahma Chopp, a escolha por uma grande estrela da 

música brasileira para interpretar o Jingle do comercial a ser veiculado pelo Rádio se 

deu pelo nome de Carmem Miranda. 

A estratégia, que visa a apoiar o que é dito pelo comercial na credibilidade que a 

personalidade pública encampa não poderia ser pautada por melhor escolha: Carmem 

Miranda era a cantora brasileira mais popular da altura e, logo em seguida, ganharia o 

mundo pelas telas do cinema norte-americano. 

Porém, somente nisso o comercial da brilhantina Glostora se assemelha ao da 

Brahma Chopp. De resto, diferem em quase tudo. 

Primeiramente, pela escolha pela paródia. 

O Jingle da Brilhantina Glostora é uma paródia da Marchinha de Carnaval 

“Aurora”, de fulano, sucesso no carnaval de fulano. 

O recurso de utilizar a marchinha de sucesso para aproximar o Jingle do ouvinte, 

muito provavelmente tenha alcançado o intento. Contudo, o uso da paródia traz consigo 

riscos que precisam ser evitados sob pena de comprometerem completamente todo o 

comercial. 

O Jingle tem dupla função: definir a qualidade do produto “A elegância 

masculina brilha mais com Brilhantina Glostora” e apresentar o novo formato no qual o 

produto ora pode ser encontrado “agora a brilhantina goma e líquido também”. 

Usando do discurso direto, porém sem pressionar o consumidor, a letra do Jingle 

estabelece uma relação de proximidade com o ouvinte por conta do tom pouco formal 

do uso das palavras. 

Quando, pela última estrofe, a personagem se dirige diretamente ao consumidor 

pela primeira vez, não o faz com o tom de imposição de uma idéia, com a visível 



intenção de convencê-lo; ao contrário, estabelece com ele uma relação de paridade. A 

personagem que canta os versos da música, aparentemente, sabe muito bem o que é ter 

o “topete amassando” ou o “perfume indo-se embora”. 

É exatamente neste instante do comercial que aparece o outro elemento 

expressivo componente da mensagem: o texto falado da locução. 

A inserção da locução não ofusca sequer minimamente o papel de protagonista 

desempenhado pelo Jingle dentro do comercial; ao contrário, o texto é inserido no 

contexto da música. A frase que o locutor diz é complementada pela última frase da 

letra da música. Em verdade, a frase da locução poderia não fazer parte do comercial; 

ainda assim este seria uma mensagem completa em si, por conta da estruturação precisa 

do Jingle. 

Como a personagem principal do comercial, o Jingle executa precisamente as 

duas funções para as quais foi designado: define a qualidade do produto e apresenta o 

novo formato no qual o produto é, ora, encontrado. 

 

1.5 Jingle Cigarros Marca Veado 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – As notas repetidas da anacruse e do primeiro tempo do primeiro 

compasso poderiam sugerir uma melodia estática, de pouco movimento. O fato 

apontado, contudo, não se concretiza. 

Já no primeiro compasso um movimento diatônico descendente antecede a frase 

melódica do sexto compasso, que surge plena em movimento, iniciando com a subida 

diatônica da melodia que realizará nova descida após a nota longa dos terceiro, quarto e 

quinto compassos. 

O primeiro trecho, de seis compassos, indica, então, a primeira nota da melodia 

como a nota base sobre a qual todo o movimento melódico se delineia. 

Assim, por uma estratégia composicional precisa, que visa a identificar o ouvinte 

com a nota base da melodia, uma outra nota base é eleita para a segunda frase do refrão 

e se repete qual ocorrera no início da música. 

Para além disso, o compositor sucede a nota repetida de um movimento 

descendente, similar ao do início da música, justamente nesse trecho, cuja frase 

melódica – e também a letra – se repetem. Um movimento diatônico encerra a primeira 



estrofe da música, o refrão, que será repetido após as chegadas das partes B e C, 

contrastantes com a melodia do refrão, qual ocorre na Forma Rondó. 

Após a exposição do refrão, as semicolcheias das síncopas são substituídas por 

frases mais dilatadas, mais distendidas, porém não menos sincopadas. 

A escolha pelo uso de melodias que apresentam menor ocorrência de 

semicolcheias sucessivas dá-se, também, por conta da troca da estrutura da frase de 

quatro versos presente no refrão pelas seis frases das partes contrastantes. 

Outra estratégia melódica da qual faz uso o compositor, é a de deslocar a nota 

base da melodia – principal característica da melodia do refrão – para a nota final das 

primeira, segunda, quarta e quinta frases da parte contrastante. O ouvinte, desse modo, 

não deixa de encontrar o apoio da sustentação das frases por sobre uma nota específica, 

qual encontrara no refrão. 

Harmonia – Num movimento muito utilizado à época, o primeiro compasso tem 

o segundo grau menor como ponto de partida. 

O encadeamento segundo grau menor – quinto grau com sétima – primeiro grau, 

cadência elementar de uma estrutura harmônica estabelecida sobre uma tonalidade 

maior, se dá ao longo da primeira frase. 

Em seguida, apoiado pelo quinto grau do segundo grau menor, cadência também 

elementar de uma estrutura harmônica estabelecida sobre uma tonalidade maior, o ciclo 

se repete, baseando toda a harmonia do refrão no encadeamento IIm – V7 – I. 

Para contrastar com a harmonia do refrão, o início da estrofe seguinte se dá pelo 

primeiro grau maior. 

O primeiro grau se mantém por quatro compassos. É seguido pelo segundo grau 

menor, num movimento alternado com seu próprio quinto grau com sétima – sequência 

harmônica fartamente utilizada pelo repertório da época, sobretudo pelos sambas 

compostos àquela altura – e a sequência se completa com o previsível quinto grau com 

sétima da tonalidade. A frase se encerra com o primeiro grau. 

A estrutura harmônica elementar, no entanto, não deve ser identificada apenas 

por sua faceta de extrema simplicidade de encadeamento. É preciso que se estabeleça o 

conceito de pertinência da estrutura harmônica em sua relação com o desenho melódico, 

com a estrutura rítmica e com a linguagem da música popular da época. Este intento é 

plenamente cumprido pela harmonia do Jingle. 

Ritmo – O samba, executado em andamento um tanto rápido, conserva, a duras 

penas, a célula da síncopa. 



No entanto, a célula se conserva ao longo de toda a música. 

Frequentemente utilizado nos sambas da época, um instrumento de sopro realiza 

contracantos que permeiam a melodia quando das notas longas ou das pausas. O 

contracanto tem como função, também, manter viva a célula rítmica, justamente por 

contrastar com o momento em que a melodia está ausente. 

A estrutura rítmica do samba se mantém tanto na estrofe do refrão quanto nas 

estrofes contrastantes. Ambas as células apresentam momentos nos quais a ausência da 

própria célula é a célula que indica a volta de uma ou de outra parte – tal movimento, 

chamado vulgarmente de “virada” (quando acontece na execução de qualquer gênero 

rítmico) ou de “paradinha” (quando da execução do gênero rítmico samba, 

especificamente), é de fundamental importância, pois não transforma a célula rítmica 

num elemento sempre idêntico, que poderia levar o ouvinte a se acostumar com o ritmo 

e, portanto, perder a atenção neste aspecto da construção musical. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A parte A da música tem a letra estruturada sobre a trova. Apesar da repetição da 

terceira estrofe, as rimas entre o primeiro e o terceiro versos são alternadas com as rimas 

entre o segundo e o quarto versos. 

É notável o fato de o compositor fazer uso do imperativo do verbo “pitar”, em 

regra utilizado como gíria para o ato de fumar. 

Vale notar, também, o uso do termo eventualmente pouco elegante “pé-rapado”, 

em contraste com o termo “chique”. Possivelmente haja aqui a intenção de tornar o 

trecho da letra mais próximo da pilhéria. Contudo, à falta de sabermos com precisão o 

intuito do autor ao tempo da composição, a distância histórica de cerca de setenta anos 

indica o pouco acuro no uso do termo. 

 

O Brasil só vai fumar 

Cigarros marca Veado 

Pita, pita devagar 

Pita, pita devagar 

Se é chique ou pé-rapado 

 



A forma Refrão – Estrofe – Refrão, utilizada com grande frequência à época, faz 

com que, durante a execução da estrofe, a trova seja abandonada e a estrutura das rimas 

obedeça a um par de três versos, nos quais rimam as terminações dos primeiro e 

segundo versos; dos quarto e quinto versos; dos terceiro e sexto versos. 

 

Mas que noivo camarada 

Que espera a namorada 

Duas horas sempre em pé 

 

Quando o pai sai na janela 

O rapaz dá nas canelas 

Sai fumando um Aimoré 

 

A estrofe anterior indica um procedimento que também se dará na última estrofe 

da letra: o compositor faz referência a cigarros de outras marcas, ambos marcas de 

cigarros estrangeiros. 

As menções aos concorrentes não são feitas com o intuito de trazer loas ao 

Cigarro Aimoré, por exemplo. Ao contrário, o consumidor do referido concorrente é 

aquele namorado “camarada”, que namora a moça na janela, mas que, ao ver surgir o 

pai da moça, foge em desabalada carreira. 

Já o consumidor dos Cigarros Monroe é caracterizado de maneira ainda mais 

pejorativa. 

A letra sugere que tal fumante seja a personagem que explora uma determinada 

mulher: 

 

Hoje a minha mulherzinha 

Foi fazer sua comprinha 

E o dinheiro não lhe dói 

 

A personagem, sem demonstrar escrúpulo, confessa que cometerá um pequeno 

delito – pegará “duas notas sem pagar” – para comprar o cigarro. 

 

Logo mais eu vou pegar 

Duas notas sem pagar 



Pra comprar o meu Monroe 

 

Assim, ao caracterizar os consumidores das marcas concorrentes como 

personagens cujas características de conduta são, ao menos, contestáveis, a letra do 

Jingle permite que o consumidor que se pretende íntegro abandone aqueles produtos e 

passe a consumir o produto ora anunciado, o “Cigarro marca Veado”. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O samba, de andamento rápido, tem como ponto fundamental da 

construção de seu arranjo a alternância de trechos em que um instrumento de sopro 

executa frases de um contracanto a enriquecer a melodia (refrão) e trechos nos quais nos 

quais a instrumentação executa apenas o papel de acompanhante da melodia (estrofes). 

A pausa antes da entrada da frase do refrão é um recurso muito bem utilizado 

para chamar a atenção do ouvinte para o trecho que surge imediatamente em seguida. 

A volta do acompanhamento na anacruse do terceiro compasso, a contar da 

pausa, estabelece o ponto no qual há a retomada da estrutura pré-estabelecida. É um 

ponto muito bem escolhido, pois se dá na anacruse do tempo forte do compasso 

seguinte. Ademais, os dois compassos de pausa são suficientes para que o ouvinte tenha 

tempo de mantê-los na memória além de se preparar para as novas frases que surgirão. 

Por fim, o recurso de utilizar uma ou duas notas após o instante em que a pausa 

tem início, provoca uma espécie de efeito cuja intenção primordial é trazer ao arranjo 

um tom de picardia, de leveza. Em regra, ao longo de toda a música, o arranjo consegue 

alcançar tal intento. 

Instrumentação – Dois violões, um naipe de percussão (surdo, chocalho, 

tamborim e pandeiro) e um flautim. 

A instrumentação típica dos sambas do repertório da época é repetida neste 

Jingle, inclusive fazendo uso do flautim para a execução das frases que trazem o 

contracanto da melodia. 

Com resultado excelente, a instrumentação ocupa seu papel de coadjuvante na 

execução e realiza sua função de modo preciso. 



Vale ressaltar a qualidade da gravação, pela qual os instrumentos são 

perfeitamente audíveis sem que sua sonoridade suplante a sonoridade da linha melódica. 

Interpretação – Um cantor solista, exibindo a técnica de canto muito utilizada à 

época (consoantes pronunciadas até o final de seus fonemas, vogais fechadas contidas 

pela técnica de controle labial, notas agudas alcançadas com a voz natural do cantor, 

sem apelar para o recurso do falsete), leva refrão e estrofes aos ouvidos dos 

consumidores de modo nítido e preciso. 

A ocupação com a pronúncia escorreita também é parte fundamental da técnica 

utilizada pelos cantores da época. 

Pelo refrão, o cantor solista ganha a companhia de um coro masculino, que entoa 

a melodia principal em uníssono. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Ao estruturar o Jingle segundo uma Forma muito utilizada à época (a Forma 

Rondó), um ritmo concernente à Forma, utilizando recursos melódicos adequados ao 

ritmo e construindo uma harmonia que sustenta a melodia de forma precisa, o 

compositor adequou todas as necessidades de um Jingle para que este seja parte 

importante da mensagem publicitária. 

Pela extensão do Jingle (um refrão de quatro versos e duas estrofes de seis 

versos), o texto da letra poderia ficar, ora ou outra, disperso. No entanto, ao estabelecer 

um refrão de texto muito conciso, no qual logo na segunda frase surge o nome do 

produto, esse risco é minimizado. 

No entanto, as estrofes longas e fartas em texto, seriam os pontos de maior risco 

para a dispersão do ouvinte. 

O compositor, então, faz uso de criar duas situações (uma para cada estrofe), na 

qual expõe personagens falseteiros, aos quais o consumidor identifica, mas com os 

quais jamais se identifica, que optaram por outras marcas de cigarro. 

O recurso técnico de forjar duas situações com personagens distintos que fumam 

cigarros concorrentes traz ainda maior relevância para o texto do refrão. 

Como o Jingle é fincado sobre o pilar da Forma Rondó, o contraste entre as 

personagens pouco edificantes das estrofes e as personagens louváveis do refrão (em 

grande maioria, afinal “O Brasil só vai fumar / Cigarros marca Veado”) se estabelece 

com a frequência precisa que impede a mensagem textual de se tornar, vez ou outra, 

dissipada em meio à extensão do texto. 



Ainda que resvalando em pontos de pouca elegância (o uso da expressão “pé-

rapado” ou a escolha da personagem que explora uma determinada mulher), o texto 

cumpre a função de apresentar o produto, de asseverar que a grande maioria dos 

brasileiros optaram pelo produto e de sugerir que as pessoas de caráter ilibado 

escolheram o produto. 

Figurando como o único elemento componente do comercial veiculado pelo 

Rádio, o Jingle do Cigarro marca Veado desempenha o papel de protagonista da 

mensagem publicitária. 

 

1.6 Jingle Conhaque Ipiranga 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O arpejo do acorde maior tem início na terceira nota da Escala maior, 

salta para a quinta nota, volta à terceira e, antes de chegar à nota fundamental, passa 

pela segunda nota da Escala Maior; após a nota fundamental da Escala, a melodia 

abandona o arpejo do acorde de primeiro grau maior e repousa sobre a sétima nota da 

Escala, sexta do acorde de segundo grau menor, para onde se encaminhou a harmonia. 

A resposta à pergunta que a letra faz em sua primeira frase acontece no 

movimento descendente da quarta nota para a segunda nota da Escala Maior. 

Em seguida, pela terceira frase melódica, o movimento diatônico descende é 

sucedido pelo salto ascendente até a sexta nota da Escala Maior para, que a melodia 

possa repousar na terceira nota da Escala Maior, a mesma pela qual a melodia teve 

início. 

O rico movimento melódico descendente, que parte da nota fundamental uma 

oitava acima e termina na nota fundamental uma oitava abaixo encerra a melodia da 

primeira estrofe, da parte A da música. 

A parte B é composta pelo movimento descendente repetido na primeira frase, 

sucedido pelo diatonismo ascendente que repousa na sexta nota da Escala maior ao final 

da segunda frase. 

Novamente um movimento melódico descendente, que parte da nota 

fundamental uma oitava acima e termina na nota fundamental uma oitava abaixo 

encerra a melodia da música. 

Harmonia – O encadeamento primeiro grau – segundo grau menor – quinto 

grau com sétima – primeiro grau, se repete pela parte A da música. 



A parte B é composta pelo encadeamento que leva a harmonia para o quarto 

grau da tonalidade. 

Em seguida ao quarto grau, o movimento harmônico quinto grau com sétima do 

quinto grau – segundo grau menor – quinto grau com sétima – primeiro grau maior 

empresta algum requinte à estrutura da harmonia do Jingle. 

Em perfeita consonância com o gênero, a harmonia da música dá suporte à 

melodia e embala a rítmica da Marcha-Rancho. 

Ritmo – A Marcha-Rancho, ritmo grafado em compasso quaternário, por ser 

executada em andamento lento, permite ao compositor que este tenha o tempo 

necessário para estabelecer o jogo musical de pergunta-e-resposta que se dá na melodia 

e na letra do Jingle do Conhaque Ipiranga. 

Gênero de grande sucesso pela década de 1940, a Marcha-Rancho é 

caracterizada pelo andamento lento e necessariamente quaternário, o que a distingue da 

Marcha, gênero composto em compasso binário. 

O compasso quaternário, mais amplo e dilatado, dá a possibilidade de as células 

rítmicas se tornarem mais nítidas para o ouvinte. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle do Conhaque Ipiranga parte da estruturação de um jogo  

musical de pergunta-e-resposta que se dá na melodia e se vale do mesmo recurso no 

âmbito literário, na letra. 

A primeira “pergunta” musical não é uma pergunta literária; é um convite feito a 

alguns amigos: 

 

Amigos, vamos beber 

 

A “resposta” musical é, em fato, uma pergunta literária: 

 

O quê? 

 

Em contrapartida, a “pergunta” musical do terceiro verso da letra é uma resposta 

literária: 



 

Vamos beber o Conhaque Ipiranga 

 

O trecho se encerra com a “resposta” musical em forma de concordância 

literária: 

 

Pois não, com todo prazer 

 

A partir da segunda estrofe da música, pela parte B, o “diálogo” se desfaz é 

ambas as personagens do “diálogo” discorrem acerca da fidelização que o produto 

provoca exclusivamente por sua extrema qualidade: 

 

Quem bebe um, 

Bebe dois, bebe três 

Do Conhaque Ipiranga 

Fica sendo freguês 

 

A estruturação da letra em duas partes distintas permite ao ouvinte acompanhar 

o diálogo literário que leva as partes dialogantes ao consenso. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A introdução implanta o ritmo do gênero escolhido para a música do 

comercial; a Marcha Rancho. 

O compasso de introdução já carrega a anacruse do primeiro compasso da 

melodia. 

A entrada do cantor se dá imediatamente após a entrada dos instrumentos 

harmônicos, que permitem ao cantor conhecer o tom sobre o qual ele entoará a melodia 

da música. 

O coro masculino que “reponde” às perguntas melódicas da primeira estrofe 

canta a melodia com notas distintas entre as três vozes cantantes, formando acordes a 

cada nota da melodia, recurso muito utilizado à época. 

As pausas pelos finais da primeira e da segunda frase da parte B da música, 

também usadas cm frequência pelo repertório da época, permitem a volta do elemento 



rítmico logo no compasso seguinte, o compasso no qual têm início as frases finais do 

trecho musical. 

Todo o arranjo é estruturado de modo a tornar nítidas melodia e letra da música; 

aquela pela mistura entre simplicidade diatônica e riqueza de movimentos, esta pelo 

conteúdo da mensagem literária. 

Instrumentação – Um naipe de percussão (surdo, caixa, chocalho e pandeiro) 

marca as células rítmicas da Marcha-Rancho. 

Dois violões (ambos com cordas de nylon; um executando os acordes, outro 

frases na região grave, qual um violão-de-sete-cordas) sustentam os encadeamentos 

harmônicos por sobre os quais são cantadas as notas da melodia. 

Toda a instrumentação é mantida no plano do fundo da gravação, tornando nítida 

a intenção do arranjo: deixar o primeiro plano sonoro para os cantores, responsáveis por 

levar ao ouvinte melodia e letra da música. 

Interpretação – Um cantor solista de voz grave e maviosa interpreta a 

personagem que faz as “perguntas” melódicas; um coro masculino interpreta a 

personagem que “responde” as “perguntas”. 

O cantor solista, de afinação precisa, entoa a melodia de modo a delinear 

suavemente os bem construídos movimentos da melodia; o coro masculino canta a sua 

melodia com notas distintas entre as três vozes cantantes, formando acordes a cada nota 

da melodia, recurso muito utilizado à época. 

Pela parte B, quando cantor solista e coro masculino cantam juntos, deixando 

para trás o jogo musical de pergunta-e-resposta, diferentemente do que seria previsível, 

o coro mantém as vozes distintas em contraste com a melodia principal, a encargo do 

cantor solista. 

Essa estrutura de interpretação se mantém até mesmo na assinatura musical do 

comercial, quando é exposto o nome do produto. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Ao dividir o espaço expressivo do comercial com o texto falado por um locutor, 

o Jingle do Conhaque Ipiranga, por conta de sua estrutura muito bem articulada, se 

torna o protagonista do comercial e transforma o texto falado pela locução num 

elemento redundante e, portanto, pouco necessário para a transmissão plena da 

mensagem. 



Embalada pelo andamento da Marcha-Rancho, a melodia bem construída leva o 

ouvinte pela sinuosidade dos movimentos cantados pela letra que se apóia na 

combinação entre perguntas feitas por um cantor solista e respostas dadas em forma de 

acordes vocais por um coro masculino. 

O fato de a música ser interpretada somente por cantores masculinos evidencia a 

estruturação da mensagem direcionada para um público específico: o público 

masculino, consumidor de conhaque. 

A letra do Jingle completa de per se, define logo na primeira estrofe o que o 

grupo de amigos vai beber – o Conhaque Ipiranga – e a apreciação positiva do produto 

por parte dos convivas. 

Já na segunda estrofe, cantor solista e coro masculino, cantando juntos, atestam a 

fidelidade do consumidor ao produto; afinal, quem bebe o Conhaque Ipiranga “fica 

sendo freguês”. 

Desse modo, a locução tem apenas a função de reiterar o nome do produto – 

citado um par de vezes na letra do Jingle – e ressaltar sua qualidade – também 

explicitada na letra do Jingle. 

Completo em sua estrutura, o Jingle do Conhaque Ipiranga prescinde do texto 

falado para transmitir a mensagem do comercial. 

 

1.7 Jingle Creme Dental Gessy 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A bordadura que antecede o movimento descendente sucedido da 

subida diatônica pelas notas da Escala Maior indica o desenho com toque de requinte da 

melodia do Jingle do Creme Dental Gessy. 

Pelas terceira e quarta frases da letra, a descida apoiada no movimento 

ascendente de uma nota superior à que começa o movimento encerra o trecho. 

A subida diatônica começando na quinta nota da Escala Maior das duas 

primeiras notas da parte B da música prevê o cromatismo para a sétima nota bemol da 

escala, indicando o caminho da melodia para a região do quarto grau. 

De fato, após a descida diatônica, o repouso da linha melódica se dá na quarta 

nota da Escala Maior, nota fundamental do acorde de quarto grau. 



Finalmente, a frase que encerra a parte B, começando da sexta nota da Escala 

Maior, se encaminha para a nota fundamental e para o fim da frase que é sucedida por 

sua repetição nas vozes femininas. 

A melodia rica em movimentos diatônicos incorpora o cromatismo como parte 

da linguagem tonal que sustenta a linha melódica. 

Harmonia – A sequência primeiro grau – segundo grau menor – quinto grau 

com sétima – primeiro grau, fartamente utilizada pelo repertório da música ocidental 

desde o século XVII, ganha um elemento sofisticado quando da passagem da parte A 

para a parte B da música: o encadeamento para o quarto grau não é feito diretamente 

pela transformação do primeiro grau em quinto grau com sétima do quarto grau; é 

antecedido pelo segundo grau do quarto grau. 

A ocorrência deste acorde suaviza a passagem, inserindo de fato o contexto da 

tonalidade de quarto grau, pois ocorre um encadeamento idêntico ao da primeira estrofe 

no tom original, uma quarta justa acima. 

A volta para a tonalidade original é feita pelo quinto grau. 

Após a ocorrência do primeiro grau, para finalizar a parte B, o adequado 

encadeamento I – VIm – IIm – V7 – I. 

Ritmo – A Marcha-Rancho, ritmo grafado em compasso quaternário, por ser 

executada em andamento bastante lento, permite ao compositor o tempo necessário para 

estabelecer movimentos melódicos sinuosos, sustentados por uma harmonia que 

abandona a simplicidade dos encadeamentos previsíveis e se dá a arroubos estruturais 

avançados para a época. 

Gênero de grande sucesso pela década de 1940, a Marcha-Rancho é 

caracterizada pelo andamento lento e necessariamente quaternário, o que a distingue da 

Marcha, gênero composto em compasso binário. 

O compasso quaternário, mais amplo e dilatado, dá a possibilidade de as células 

rítmicas se tornarem mais nítidas para o ouvinte. 

Ao final da música, pela repetição da última frase nas vozes femininas, um 

compasso rallentando indica a precisão rítmica com que o Jingle foi executado na 

gravação, posto teres sido gravados todos os instrumentos e cantores conjuntamente, 

numa só tomada de áudio. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 



A Marcha-Rancho ambienta o ouvinte num possível salão de baile de Carnaval. 

Neste salão e, sobretudo, pela ocasião do Carnaval, os galanteios que partem dos 

cavalheiros que dançam pelo salão têm o endereço definido: as belas moças que 

compõem de beleza o cenário do salão. 

A partir do ambiente criado, a letra é interpretada por uma personagem 

masculina que se dirige elegantemente a uma moça que passa a dançar pelo salão, 

chamando-a pelo designativo da época: 

 

Linda pequena 

 

A bela moça, personagem que permanece no campo da imaginação do ouvinte, 

provavelmente tenha retribuído o primeiro olhar galanteador da personagem masculina 

com um sorriso:  

 

Que pra mim sorri 

 

O elogio feitos pela personagem masculina bem poderia ser feito por qualquer 

folião num baile de Carnaval: 

 

Sorriso igual ao seu 

Eu nunca vi 

 

Somente pela chegada da parte B da letra é que o ambiente do salão de baile, da 

dança dos foliões, toma o rumo que transforma os galanteios sedutores da personagem 

masculina na revelação do produto e da qualidade intrínseca a este: dar ao consumidor 

“um sorriso divinal”. 

 

Quem lhe deu 

Esse sorriso divinal 

Foi o sensacional 

Creme Dental Gessy 

 



A letra do Jingle, primeiramente direcionada a levar o ouvinte a crer que se trata 

de uma Marcha-Rancho acerca de um casal de foliões que dançam no salão num baile 

de Carnaval, quando da chegada da parte B, não abandona a linguagem, tampouco o 

gênero do discurso, para introduzir produto e características do produto no contexto da 

letra; ao contrário, o que a letra revela na parte B faz eco ao que fora dito na parte A; é o 

complemento de que a mensagem necessitava para se tornar tão poética quanto 

funcional, tão lírica quanto eficaz. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A Marcha-Rancho é executada num andamento muito lento. 

Os instrumentos de percussão são tocados numa dinâmica piano, ficando durante 

todo o tempo da execução no pano de fundo sonoro da gravação. 

O naipe de sopros pontua a harmonia com frases em contracanto e, ora ou outra, 

com convenções rítmicas executadas também numa dinâmica piano que permite aos 

instrumentos harmônicos ganharem o primeiro plano sonoro do acompanhamento. 

Um coro feminino também entoa frases de contracanto ao longo de toda a 

música para, somente no final, cantarem a melodia da última frase. 

Finalmente, todo o complexo sonoro tem no plano frontal a voz do cantor 

solista, que entoa as frases da personagem masculina do Jingle. 

Instrumentação – O naipe de percussão é composto por surdo, caixa e 

pandeiro. O surdo dá a característica sonora grave à percussão enquanto caixa 

(executada numa dinâmica pianissimo) e pandeiro habitam a região aguda da 

sonoridade percussiva. 

Um naipe de sopros composto por duas clarinetas, dois saxofones e um 

trombone compõem um elemento rítmico-harmônico muito original, raramente utilizado 

no repertório de Marchas-Rancho da época, onde predominavam os naipes de clarinetes 

e saxofones sem a presença do trombone. 

Contrabaixo e violão compõem o restante da instrumentação harmônica do 

Jingle do Creme Dental Gessy. 

Interpretação – Um cantor solista, cuja voz maviosa ocupa a região média do 

timbre de voz masculino, interpreta melodia e letra pertencentes à personagem que 

discorre acerca do belo sorriso de uma moça que se encontra num salão de baile numa 

noite de carnaval. 

Ao longo da música, um coro feminino executa frases em contracanto à melodia. 



Aparentemente sem função definida – afinal há um naipe de sopros a executar 

frases de contracanto –, as vozes femininas tomam para si o tema melódico a frase final 

da música e a executam sem a presença vocal do cantor solista. De certa fora, as vozes 

do coro feminino encampam o texto da personagem feminina para a qual a personagem 

masculina lançara galanteios durante todo o Jingle. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

 

O Jingle é o único elemento expressivo componente do comercial do creme 

Dental Gessy veiculado pelo Rádio. 

Este motivo já traria naturalmente o papel de protagonista do comercial ao 

Jingle. Desse modo, cabe analisar aqui se a mensagem contida no Jingle é completa 

como elemento expressivo; se a mensagem contida no Jingle é estrutura de modo tal a 

evidenciar a ausência de necessidade de outro elemento expressivo que, ao tempo em 

que o comercial foi veiculado, apenas poderia ser a locução em contraste com a música. 

Ao ambientar a mensagem do comercial num ambiente sobejamente conhecido e 

popular à época, o salão de baile, a letra do Jingle acena para a possibilidade de 

familiarização do ouvinte com o ambiente. 

Em adendo a tal ambientação, o gênero escolhido para a música do comercial, a 

Marcha-Rancho, define o local, o salão de baile, e o evento que ali ocorre: um baile de 

Carnaval; evento este também assaz familiar ao público ouvinte da época – os bailes de 

Carnaval foram um dos eventos mais importantes da festa mais popular do Brasil ao 

longo de várias décadas na primeira metade do século XX. 

Ainda mais um passo para a completa ambientação do ouvinte: a personagem 

masculina se dirige a uma moça e lhe faz um galanteio; procedimento absolutamente 

concernente com o local e com o evento que ali se dá. 

De tal modo ambientado, por conta do uso preciso dos recursos de linguagem, o 

ouvinte já familiarizado com o discurso que dali poderia provir pode transmutar sua 

condição de ouvinte para a condição de consumidor. 

Então, o Jingle passa a se dirigir a um eventual consumidor – sem, contudo, 

negar sua condição prévia de ouvinte; portanto mantendo todos os traços de 

identificação com o ambiente, o evento, a linguagem – quando, pela segunda estrofe, a 

letra encaminha a definição do motivo pelo qual o sorriso da personagem feminina para 

a qual a personagem masculina lança seu galanteio é tão encantador: a personagem 



certamente usa o Creme Dental Gessy, produto a ser adquirido pelo consumidor-ouvinte 

que esteve até aquela altura a acompanhar a mensagem contida no Jingle do comercial. 

Completo em si, estruturado de modo a não necessitar de qualquer espécie de 

complemento provindo do texto falado numa locução, o Jingle do Creme Dental Gessy 

é o protagonista do comercial veiculado pelo Rádio e desempenha perfeitamente sua 

função de, por seu próprio discurso, levar a mensagem ao consumidor. 

 

1.8 Jingle Creme Dental Kolynos 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia tem início com uma sucessão de semicolcheias que 

sucedem a nota pouco definida da expressão “ah!”, de sonoridade e literalidade 

atreladas ao produto, o Creme Dental Kolynos. 

As semicolcheias do primeiro compasso são sucedidas por sequências de 

colcheias que sucedem uma nova expressão “ah!”, o que transforma o primeiro 

compasso numa espécie de “compasso com os tempos acelerados”, como se somente a 

partir do terceiro compasso o andamento da música estivesse, enfim, definido. 

Após a última expressão “ah!”, pela entrada na parte B da música, a melodia se 

encaminha para a região do quarto grau e somente aí a célula melódica evidencia o 

ritmo do Fox Trote, pela sucessão de colcheias – por vezes sincopadas pelo início do 

segundo tempo dos compassos – que segue até a penúltima frase da segunda estrofe da 

letra. 

A última frase da música expõe o produto numa sucessão melódica ascendente 

sobre quarto, quinto e primeiro graus harmônicos. 

Harmonia – Ao primeiro grau do primeiro compasso sucede o quarto grau. O 

encadeamento, apesar de fazer parte do repertório da música ocidental desde o século 

XIV, não era usual à época de lançamento do Jingle, quando a porta de saída do 

primeiro grau, em regra, era o segundo grau menor. 

Após o encadeamento I – IV – I, o movimento em direção ao quarto grau se 

estabelece pela transformação do primeiro grau em quinto grau com sétima do quarto 

grau. 

A volta desde o quarto grau para o primeiro grau da tonalidade se dá pelo quarto 

grau sustenido diminuto, um acorde dissonante porém usual nessa espécie de passagem 

desde a época de veiculação do Jingle, e, logo em seguida, pela sequência primeiro grau 



– sexto grau menor – segundo grau menor – quinto grau com sétima, a sequência típica 

da volta do quarto para o primeiro grau. 

No entanto, há um momento de extrema sofisticação harmônica na música 

quando, para encerrar o movimento de volta para o primeiro grau, logo após o quinto 

grau com sétima, o compositor se vale do acorde do primeiro grau diminuto a anteceder 

o primeiro grau; tal movimento requer o deslocamento da nota da melodia. 

Para encerrar a parte B, a sequência IV – V7 – I. 

Ritmo – O Fox Trote, ritmo de origem norte-americana, executado no compasso 

quaternário, tem a nítida acentuação no primeiro tempo do compasso (o tempo forte) e 

uma leve acentuação no terceiro tempo do compasso (o tempo semi-forte); sem, 

contudo, deixar de marcar precisamente os quatro tempos do compasso. 

Porém, no Jingle do Creme Dental Kolynos o Fox Trote só se torna nítido pela 

preparação para a chegada da parte B. Até àquela altura, primeiramente por conta das 

semicolcheias da melodia, depois por conta da adequação rítmica da célula do 

acompanhamento às colcheias da melodia – que substituíram as semicolcheias –, o 

ritmo não fica claramente estabelecido. O compasso é quaternário, os tempos são 

marcados precisamente, as acentuações são feitas nos tempos corretos, porém a 

sonoridade do gênero não vem à tona até que células melódicas e batidas rítmicas 

entram em perfeita sincronia pela chegada da parte B da música. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle tem início com a expressão “ah!”, de sonoridade e literalidade 

atreladas ao produto. 

Mais do que iniciar a música, a mesma expressão inicia as três primeiras frases 

da letra: a primeira frase, cantada por uma voz adulta masculina, apresenta a 

conseqüência do uso do produto: 

 

Ah! 

Que refrescante sensação de bem estar 

 

A segunda frase, cantada por uma voz adulta feminina, apresenta o próprio 

produto e sua “espuma protetora”: 

 



Ah! 

Na espuma protetora de Kolynos 

 

A terceira frase da música, primeira da parte B, é cantada por uma voz infantil 

masculina, que discorre sobre o efeito do uso do produto sob a ótica de uma criança: 

 

Ah! 

Kolynos refresca a minha boca 

 

Volta a personagem adulta masculina para pontificar uma qualidade de fato 

importante, vital, do produto: 

 

Protege os meus dentes 

 

Já a personagem adulta feminina, um tanto estereotipada, faz referência a uma 

qualidade estética do produto; menos vital do que a personagem adulta masculina, mais 

específica do que a personagem infantil masculina: 

 

Embeleza o meu sorriso 

 

Finalmente, todas as três personagens reiteram o nome do produto cujo uso traz 

tantos – e de tantas ordens diferentes – benefícios: 

 

Kolynos, Kolynos, Kolynos 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjo do Jingle do creme Dental Kolynos enfrenta a dificuldade 

de tornar claro o ritmo do Fox Trote desde o princípio da música. Primeiramente por 

conta das semicolcheias da melodia, depois por conta da adequação rítmica da célula do 

acompanhamento às colcheias da melodia – que substituíram as semicolcheias –, o 

ritmo não fica claramente estabelecido; ele só se torna nítido pela preparação para a 

chegada da parte B; até aquela altura o compasso é quaternário qual no Fox Trote, os 

tempos são marcados precisamente qual no Fox Trote, as acentuações são feitas nos 



tempos corretos do Fox Trote, porém a sonoridade do gênero não vem à tona até que 

células melódicas e batidas rítmicas entrem em perfeita sincronia. Isso só acontece 

tardiamente, pela chegada da parte B da música. 

O defeito do arranjo fica ainda mais nítido por conta da obrigatoriedade que a 

época impunha: a gravação tinha de ser feita com todos os instrumentistas e cantores 

executando suas partes conjuntamente. Assim, as discrepâncias entre melodia da 

primeira frase e batida rítmica, melodia da segunda frase e batida rítmica, não puderam 

ser corrigidas no que se chama “pós-produção”; não havia nada a ser feito na gravação 

após a produção. 

Com todos os instrumentistas e cantores executando conjuntamente a música 

que trazia consigo o defeito em sua estruturação, seria necessário um arranjo que desse 

conta de amenizar tal defeito, de não deixar que o defeito estrutural transparecesse. 

O arranjo do Jingle do Creme Dental Kolynos não conseguiu concretizar esse 

feito; o problema estrutural salta aos ouvidos. 

Instrumentação – Um contrabaixo, um violão e um piano sustentam 

harmonicamente a execução da melodia. 

Um duo de clarinetes executa frases em contracanto com a melodia. 

A marcação da célula rítmica do Fox Trote é feita por contrabaixo, violão e 

piano, enquanto as frases de contracanto do duo de clarinetes tem a função de ambientar 

a música sonoramente – os instrumentos de sopro executando frases em contracanto era 

um recurso muito utilizado pelo repertório de música popular da época. 

Interpretação – Um trio de cantores solistas interpreta o Jingle do Creme 

Dental Kolynos. 

A primeira frase é cantada por uma voz adulta masculina. 

A segunda frase é cantada por uma voz adulta feminina. 

A terceira frase da música, primeira frase da parte B, é cantada por uma voz 

infantil masculina. 

Cada uma das vozes interpreta uma personagem: a voz adulta masculina, a 

incorporar a seriedade da personagem de um homem, pai de família, apresenta as 

qualidades de fato importantes do produto: 

Já a personagem interpretada pela voz adulta feminina, um tanto estereotipada, 

apresenta as qualidades estéticas do uso produto; tem um discurso menos vital, menos 

importante do que a personagem adulta masculina, e mais específico, mais delimitado 

do que a personagem infantil masculina. 



A personagem infantil masculina refere-se ao produto como, de fato, o faria uma 

criança: relatando a sensação de bem estar que o uso do produto proporciona – o uso do 

creme dental “refresca a boca” da criança e traz a sensação de prazer que, imediata e 

espontaneamente ela relata. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

 

O Jingle é o único elemento expressivo componente do comercial do Creme 

Dental Kolynos veiculado pelo Rádio. 

Este motivo já traria naturalmente o papel de protagonista do comercial ao 

Jingle. Desse modo, cabe analisar aqui se a mensagem contida no Jingle é completa 

como elemento expressivo; se a mensagem contida no Jingle é estrutura de modo tal a 

evidenciar a ausência de necessidade de outro elemento expressivo. À época em que o 

comercial foi veiculado, tal elemento apenas poderia ser a locução em contraste com a 

música. 

O Jingle conta três personagens: um homem adulto, uma mulher adulta, uma 

criança do sexo masculino. A tríplice interpretação visa a enumerar os segmentos 

abrangidos pelas qualidades do produto; ele agrada tanto a adultos quanto a crianças, 

tanto a homens quanto a mulheres. 

Para cada uma das personagens é definida uma espécie de qualidade implícita ao 

produto: o homem adulto e sua posição social à época, a de respeitado chefe de família, 

se refere ao produto como aquele que traz uma “refrescante sensação de bem estar” e, 

sobretudo, protege os dentes; a mulher adulta e sua posição social à época, aquela que 

se queda em casa à espera do marido, se refere à “espuma protetora de Kolynos” como 

aquela que embeleza o sorriso; a criança do sexo masculino e sua posição social à 

época, o eventual filho a quem é preciso lembrar constantemente de que a escovação faz 

bem à saúde, se refere ao fato de o creme dental refrescar a sua boca. 

O gênero escolhido para a música do comercial, o Fox Trote e seu marcado 

compasso quaternário, ambientam a família em sua casa, às voltas com o uso e as 

qualidades do creme dental. 

Desse modo, a definir uma casa, uma família, um ambiente, a letra da música 

pode trazer em coleção qual o produto que traz consigo tantas qualidades, qual o creme 

dental que abrange todos os segmentos de uma família: o Creme Dental Kolynos. 



Toda a estruturação da mensagem do Jingle, completa em si, que não necessita 

de nenhum outro recurso expressivo, passa ainda pela intenção clara e nítida de marcar 

um slogan de sonoridade e literalidade atreladas ao produto: a expressão “ah!”, a indicar 

a expiração do consumidor logo após fazer uso do produto. A mesma expressão “ah!”, o 

slogan do produto, permeou os comerciais do Creme Dental Kolynos pelas décadas 

subseqüentes do século XX e invadiu os comercias do produto, veiculados ao longo de 

toda a primeira década do século XXI. A expressão “ah!” se tornou uma “marca 

registrada” do produto, está atrelada a ele de modo definitivo. 

 

1.9 Jingle Detefon 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A descida da Escala Menor Melódica remete o ouvinte à sonoridade 

da música espanhola; tal fato se dá pela coincidência que existe entre as notas da 

descida da Escala Menor Melódica e as notas do Modo Dórico, uma escala musical 

freqüente e historicamente utilizada no repertório da música da Península Ibérica. 

Ao longo de todo o Jingle do Detefon, a mesma Escala é utilizada, em regra 

partindo da quinta nota e, por vezes, ocorrendo desde o salto de uma oitava entre a nota 

da anacruse do compasso anterior e a nota do primeiro tempo do compasso seguinte. 

Há momentos em que a execução do cantor não permite precisar qual a nota está 

a ser utilizada, dando um caráter de indefinição melódica do trecho. 

Pelo final do Jingle, a típica sequência de duas notas do quinto grau da Escala 

Menor e a nota fundamental executada uma oitava acima, sustentada por todo o 

compasso final da música. 

Harmonia – A sequência de acordes descendentes que partem do primeiro grau 

menor para encontrarem o sétimo grau bemol maior, o sexto grau bemol maior, e 

repousar sobre o quinto grau com sétima, evidencia a escolha da descida da Escala 

Menor Melódica e opção pelo encadeamento harmônico característico do Modo Dórico. 

Ambas as escolhas visam a estabelecer um elo sonoro inconfundível entre o Jingle do 

Detefon e a sonoridade que pauta o repertório da música espanhola. 

À exceção dos dois primeiros compassos, a sucessão de acordes se dá com troca 

a cada compasso, porém sempre utilizando os mesmos quatro acordes estabelecidos 

desde o início da música. 



Ritmo – O compasso quaternário, com os tempos marcados nítida e 

precisamente ajudam a caracterizar a sonoridade do repertório de música espanhola. 

O uso de fermatas nas frases melódicas deixa a estrutura rítmica um tanto 

vulnerável. Contudo, também esta é uma característica da música da Península Ibérica – 

é verdade que as fermatas ocorrem em menor número. 

O elemento rítmico se manifesta claramente também no tempo em que se dá a 

sucessão de acordes; por vezes um acorde a cada tempo, por vezes um acorde a cada 

dois tempos, na maioria das vezes um acorde por compasso. 

O movimento rítmico acontece, então, tanto na melodia (pela utilização da 

fermata) quanto na harmonia (pelo tempo da sucessão dos acordes). 

Enquanto melodia e harmonia movimentam a estrutura rítmica, os quatro tempos 

do compasso quaternário são evidenciados pelas batidas precisas dos instrumentos 

harmônicos e do naipe de percussão. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle do Detefon apresenta trechos escritos em Língua Espanhola 

misturados a trechos escritos em Língua Portuguesa. 

Aparentemente tal mistura não obedece a um critério específico que não seja a 

necessidade imposta pela rima ou, eventualmente, o nome de um inseto que, em Língua 

Espanhola dificultaria a identificação e a prosódia. 

O uso das duas Línguas simultaneamente permite ao ouvinte compreender todo 

o texto da letra. Esse fato se dá também por conta do uso de palavras simples e 

conhecidas da Língua Espanhola (“Io”, “soy”, “El”) e pelo uso de palavras cuja 

sonoridade e significado são o mesmo, tanto na Língua Espanhola quanto na Língua 

Portuguesa (“Matador”, “poderoso”, “mato”). 

Vale chamar a atenção para o fato de que o Eu-lírico, que canta em primeira 

pessoa, é o próprio produto: 

 

Io soy 

Detefon, detefon, detefon, detefon, 

El matador 

De los insetos 

 



Qual o típico toureiro temido por sua capacidade e sagacidade, a personagem faz 

uma categorização e uma definição assaz generosa acerca de si mesmo. 

 

El poderoso, vitorioso 

Destruidor 

 

Mantendo um tom levemente galhofeiro, a personagem demonstra-se impiedoso: 

 

Baratas? 

Eu mato, eu mato 

Mosquitos? 

Eu mato, eu mato 

 

Para finalizar, uma auto caracterização já feita; porém, após discorrer acerca de 

sua própria voracidade na luta contra os insetos, desta feita as mesmas palavras soam 

qual fossem uma espécie de ratificação do que já fora dito. 

 

Io soy 

Detefon 

El matador 

 

Para encerrar a letra, nada melhor do que repetir a alcunha e “levantar a plateia” 

com o grito de “Olé!”. 

 

El matador 

Olé! 

 

A letra do Jingle do Detefon apresenta uma característica pouco disfarçada de 

pilhéria, de galhofa, sobretudo por conta de a sonoridade remeter ao universo da tourada 

espanhola e, portanto, de a personagem que canta a letra, o próprio produto, incorporar 

o universo do toureiro que povoa o imaginário das populações que não habitam o solo 

espanhol. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 



Arranjo – Todo o arranjo intenta tornar clara e nítida a referência sonora ao 

repertório de música espanhola. 

Instrumentação, interpretação, sequências harmônicas, visam a caracterizar com 

traços nítidos, por vezes estereotipados, a sonoridade da música da Península Ibérica. 

O arranjo do Jingle do Detefon consegue seu intento; sobretudo pelo uso da 

instrumentação. 

Instrumentação – Um prato logo no primeiro compasso. 

Uma castanhola a executar células rítmicas características. 

Uma caixa a marcar os contratempos dos compassos. 

O naipe de sopros (dois clarinetes, dois trompetes, um trombone) onde 

sobressalta o som de um trompete. 

 Um violão a executar os acordes da harmonia. 

A formação instrumental estabelecida pelo arranjo, por si só, já caracteriza a 

sonoridade desejada: o trompete, típico instrumento do repertório a que o Jingle faz 

referência; o violão, instrumento típico da região de onde provém o repertório a que o 

Jingle faz referência; a castanhola. A instrumentação a definir o gênero musical 

escolhido para a música do comercial. 

Interpretação – Um cantor de voz áspera e aguda interpreta a melodia da 

personagem que canta em primeira pessoa. 

O sotaque acentuado na emissão das palavras em Língua Espanhola evidencia a 

nacionalidade brasileira do intérprete. 

O emprego do vibrato, as notas longas sobre as fermatas, o salto ascendente da 

quarta justa da última frase, as notas da melodia pouco definidas em passagens 

estratégicas, as notas faladas em determinados pontos, a expressão que encerra o Jingle, 

são evidências que o intérprete fez questão de deixar ao longo do trajeto que traçou em 

sua concepção da música; todas elas com o intuito proposto pelo arranjo: tornar nítida e 

evidente a referência ao repertório de música espanhola. 

O intérprete conseguiu seu intento. 

Vale ressaltar que a interpretação deixa clara, também, a intenção de pautar um 

tom de galhofa durante a execução. Provavelmente para caracterizar a personagem de 

um toureiro, toda a interpretação é farta em arroubos estilísticos; a afinação é elemento 

de somenos importância, a caricatura é o objetivo maior da interpretação. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 



 

O Jingle é o único elemento expressivo componente do comercial do Detefon 

veiculado pelo Rádio. 

Este motivo já traria naturalmente o papel de protagonista do comercial ao 

Jingle. Desse modo, cabe analisar aqui se a mensagem contida no Jingle é completa 

como elemento expressivo; se a mensagem contida no Jingle é estrutura de modo tal a 

evidenciar a ausência de necessidade de outro elemento expressivo. À época em que o 

comercial foi veiculado, tal elemento apenas poderia ser a locução em contraste com a 

música. 

Primeiramente o Jingle do Detefon intenta caracterizar a personagem que faz uso 

de um discurso autodiegético: o próprio produto é um toureiro tão invencível na cancha 

que tem o codinome “El Matador”. 

Para tanto, o Jingle faz uso de elementos musicais nitidamente identificáveis 

com o repertório da música espanhola: o naipe de sopros conta com um trompete 

solista, há a presença de uma castanhola no naipe de percussão, a cadência harmônica 

obedece ao Modo Dórico, a melodia é construída seguindo a parâmetro estabelecido 

pela Escala Menor Melódica descendente, parte da letra é escrita em Língua Espanhola, 

o cantor faz uso de vibratos e melismas característicos da interpretação de cantores de 

sucesso da música espanhola. 

A letra do Jingle, a certa altura, permite à personagem de “El Matador” 

expressar acerca de baratas e mosquitos: “eu mato!, eu mato!” 

Desse modo, plenamente identificada como o toureiro invencível que derrota 

todos os seus adversários, a personagem se define como aquele que não permite a 

existência de insetos, matando-os todos; a personagem se define como o próprio 

produto: o inseticida Detefon. 

A somatória de todos esses fatores poderia indicar que o Jingle do Detefon é 

uma mensagem completa, que não requer outro elemento expressivo no comercial. 

De fato assim o seria, não fora por um único fator: o modo de cantar do cantor 

solista, que interpreta a personagem de “El Matador”. 

A inflexão das palavras provindas da interpretação do cantor solista sugere um 

tom de galhofa ao discurso musical do Jingle. A intenção de pilhéria permeia a 

sonoridade provinda da interpretação. 



Em fato, um toureiro temido e respeitado por seus feitos não traz consigo a 

imagem de uma personagem que galhofa de si mesmo, tampouco de uma personagem 

cujo discurso seja passível de levantar a pilhéria. 

Esse traço interpretativo é apoiado, inclusive, pela estruturação da melodia. Há 

momentos em que o uso da fermata indica o instante em que se cria o clima que intenta 

ser similar ao ápice de uma tourada – afinal, no imaginário ocidental, toda a cultura 

hispânica está ligada à tourada. Porém, o vibrato e a afinação inconsistente, levam a 

interpretação do cantor solista a desvirtuar o sentido primeiro da fermata. Ali, ao invés 

de surgir o clima do ápice de uma tourada, aparece o clima de uma interpretação que se 

arvora a ser engraçada, chacoteira. 

Contudo, ainda que a interpretação seja um componente impreciso dentro da 

estrutura do Jingle, este é um protagonista quase completo na estrutura do comercial e 

desempenha sua função de caracterizar a personagem-produto pelo uso preciso dos 

elementos musicais que estavam à disposição do compositor. 

 

1.10 Jingle Loção Brilhante 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – As duas primeiras frases da música são as mesmas frases musicais 

utilizadas em relógios do mundo todo – incluindo-se nesta coleção o Big Ben, em 

Londres – para indicar o quarto-de-hora e a meia-hora. A primeira frase começa na 

terceira nota da Escala maior, alcança a primeira nota por um salto descendente, sucede 

a esta com o movimento diatônico até a segunda nota da Escala e repousa por sobre a 

quinta nota, num alto descendente. Em seguida, a melodia inversa, exatamente nota 

após nota, desde a quinta até a primeira nota da Escala, é executada. Ambas as frases 

são cantadas com a letra que expõe somente o nome do produto. 

A partir de então, a melodia diatônica da marchinha passeia desde a quinta nota 

da Escala Maior até sua respectiva oitava, repousando na segunda nota da Escala Maior, 

quinta nota do acorde de quinto grau, que impele o movimento das próximas duas frases 

da música. 

As frases finais, circunscritas no âmbito da oitava que separa as notas extremas 

da melodia, sem fazer uso do cromatismo, mantendo a estrutura diatônica, têm melodias 

cujos movimentos alternados (ascendentes e descendentes) trazem o traço da estratégia 



do compositor: realizar uma melodia que não seja pautada pela extrema simplicidade, 

mas, ao mesmo tempo, seja de fácil assimilação. 

Harmonia – O primeiro momento harmônico do Jingle, que sustenta as duas 

primeiras frases da música, tem o encadeamento quinto grau – primeiro grau, como não 

poderia deixar de ser – é um trecho melódico que conta em sua harmonia original 

exatamente esses dois acordes encadeados. 

Quando do início da marchinha, passamos a conviver com a sequência segundo 

grau menor – quinto grau com sétima – primeiro grau. 

O encadeamento previsível não conta com uma parte B para se arvorar à fuga 

para o quarto grau ou engendrar outro encadeamento qualquer. Como a música só conta 

uma estrofe após a introdução, fica circunscrita ao encadeamento pouco inventivo. 

Contudo, como o encadeamento IIm – V7 – I era utilizado fartamente em todo o 

repertório das marchinhas da época, a sequência escolhida pelo compositor para o Jingle 

remete ao universo sonoro da época. 

Ademais, a estrutura simples da harmonia serve de sustentáculo perfeito para a 

linha melódica que habita o exato ponto da trajetória entre a ausência de simplicidade 

extrema e a possibilidade de fácil assimilação pelo ouvinte. 

Ritmo – O compasso binário da marchinha que sucede à introdução é executado 

num andamento menos rápido do que as típicas marchinhas de carnaval. 

O que identifica a marchinha no caso presente são as células rítmicas – 

compassos cujos primeiros tempos são marcados pela colcheia-pontuada seguida da 

semicolcheia e os segundos tempos, marcados por um par de colcheias. 

Ainda que executadas em andamento mais lento, as células rítmicas mantêm sua 

característica e, portanto, denotam a presença da marchinha a sustentar o ritmo da 

música. 

Outra característica preponderante na marchinha que é parte da estrutura rítmica 

do Jingle é a alternância de pequenos trechos em que o compositor alternar suas frases 

textuais pelos momentos rítmicos distintos das frases repletas de colcheias, pelas frases 

marcadas por pausas e pelas frases constituídas de notas longas. 

O ritmo, portanto, se adequa perfeitamente à estrutura tanto da melodia quanto 

da letra. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 



A letra do Jingle, em duas frases que antecedem à estrofe principal, apresenta 

imediatamente o produto: 

 

Loção Brilhante 

Loção Brilhante 

 

Ainda mais uma vez o nome do produto aparece, para inaugurar a estrofe. 

Em seguida, na segunda frase da estrofe, o qualitativo do produto. 

Somente nas duas últimas frases da estrofe principal é que o consumidor toma 

conhecimento do uso e a que se aplica o produto: 

 

Loção Brilhante 

É sensacional 

Devolve aos seus cabelos 

A cor natural 

 

Há na segunda frase da estrofe principal um problema de prosódia: o acento 

átono da palavra “sensacional” que incorre sobre a sílaba “sen”, coincide com o 

primeiro tempo do compasso, o tempo forte. Desse modo, a cantora pronuncia “Sên-sa-

ci-o-nal” ao invés de “sem-as-cio-nál”. 

Porém, ainda que a contar esse problema da alçada estritamente técnica da 

confecção do texto, a letra tem uma característica de adequação à melodia que permite a 

assimilação imediata e a memorização das frases da estrofe principal. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A intenção de tornar a sonoridade da introdução similar à das batidas 

de um relógio resulta muito precisa; as cantoras e os instrumentos executam as duas 

frases da introdução em perfeita sintonia e afinação. 

As vozes solistas adentram o tema da Marchinha de Carnaval acompanhadas 

sutilmente pela instrumentação. 

O pequeno rallentando que antecede o final da música é, também executado 

milimetricamente junto por solistas e músicos acompanhantes. 

Vale lembrar que as gravações à época eram feitas em apenas uma tomada, um 

só take de gravação. 



Portanto, músicos acompanhantes e cantoras solistas executavam 

simultaneamente suas partes durante a gravação. O rallentando, dessa forma, se tornava 

um elemento de alto risco; pois, caso não fosse executado muito precisamente durante a 

gravação, todo o material seria desprezado e teria de se iniciar uma nova gravação, 

desperdiçando tempo e material dispendioso. 

O arranjo soa adequado à intenção do arranjador, pois nada salta da 

interpretação, basicamente planejada para ressaltar a melodia e a letra do Jingle. 

Instrumentação – Um instrumento de percussão similar ao xilofone, ao 

vibrafone, dobra a melodia da introdução com as cantoras. 

Em seguida, pela entrada do tema da marchinha, a instrumentação básica 

utilizada à época: contrabaixo, dois violões, percussão. 

Muito discretas, as células rítmicas executadas pela percussão não chamam a 

atenção do ouvinte que, por esta feita, pode direcionar sua atenção para a frase 

melódica, cuja letra traz consigo o nome do produto em primeiro plano. 

Interpretação – O duo de cantoras solistas, trazendo toda a inflexão da técnica 

de canto utilizada à altura, entoa o uníssono da introdução e, também, da primeira parte 

da estrofe do tema. 

Pelo final da terceira frase da estrofe, o duo passa a executar notas distintas, 

harmonicamente combinadas, também de uso muito frequente no repertório de então. 

O duo de vozes fora usado magistralmente na primeira gravação da célebre 

Feitio de Oração, de Vadico e Noel Rosa. 

Aqui, no entanto, o duo de vozes é um duo feminino. Nenhum problema decorre 

deste fato. Ao contrário, o duo soa harmônico e afinado tanto quando nas frases em 

uníssono quanto nas frases cantadas com melodias diferentes. 

Por fim, vale notar a qualidade da gravação do Jingle. 

As vozes soam em primeiro plano, acompanhadas no segundo plano pelos 

instrumentos harmônicos e a percussão ocupa o terceiro e mais distante plano sonoro. A 

divisão das gravações em planos sonoros remonta a época deste Jingle e somente deixou 

de ser utilizada após a década de 1980, quando as possibilidades de mixagem sonora 

dentro do microcomputador alastram os recursos técnicos de gravação e, sobretudo, 

possibilitaram maior especialização de engenheiros de mixagem que, não mais 

funcionando como bons “posicionadores” de microfones e instrumentistas, puderam 

desenvolver capacidades sonoras impensáveis até aquela altura. 

 



Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A primeira parte do Jingle da Loção Brilhante, quando da frase melódica similar 

ao toque de algumas espécies de relógios – incluindo o Big Ben, em Londres –, tem os 

versos da música intercalados com frases textuais proferidas por um locutor. Tais frases 

soam como slogans, nos quais o locutor se refere aos cabelos que poderiam se manter 

com a “eterna mocidade” pelo uso do produto anunciado. 

Em seguida, toda a estrofe musical é cantada sem a intervenção do locutor. 

Após a estrofe cantada, o acompanhamento musical mantém o mesmo ritmo e, 

por sobre a sonoridade dos instrumentos, o locutor garante a eficácia do produto, que dá 

ao consumidor a possibilidade de conservar os “cabelos macios, sedosos e 

deslumbrantes”. 

Aproveitando a terminação da palavra “deslumbrante”, cuja terminação “ante” 

permite a rima com o nome do produto, volta à tona o primeiro tema da música, no qual 

a letra apenas pontifica a frase “Loção Brilhante”. Porém, desta feita, a frase melódica 

que remete à badalada de alguns relógios não é repetida; é executada uma só vez, o que 

abre espaço para apenas uma frase do locutor: “cuide dos seus cabelos com a Loção 

Brilhante”. Para, enfim, a estrofe musical voltar a ser executada sem a intervenção do 

locutor e encerrar o comercial. 

Pelo exposto “diálogo” entre frases da letra do Jingle e frases textuais proferidas 

pelo locutor, evidentemente torna-se muito difícil precisar qual das duas formas 

expressivas é a protagonista do comercial. Em verdade, mais preciso seria situar Jingle e 

locução em igualdade de condição de importância; nem um nem outro protagonizam o 

comercial. Cabe ao Jingle a função de apresentar o nome do produto, sua extrema 

qualidade e sua devida utilização; ambientando tal apresentação numa sonoridade 

musical concernente às características do produto e cuja estrofe principal é de fácil 

assimilação e memorização. O Jingle cumpre plenamente bem sua função. 

 

1.11 Jingle Melhoral 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O Jingle do Melhoral conta exatos três compassos. 

Pelo primeiro compasso, o arpejo ascendente e descendente do acorde maior 

partindo da terceira nota da Escala. 



O segundo compasso é composto pela descida diatônica partindo da sexta nota 

da Escala até a nota fundamental, primeira e única nota do terceiro compasso. 

A melodia se define por tamanha simplicidade que beira a simploriedade. 

Harmonia – Um encadeamento primeiro grau – segundo grau menor – quinto 

grau com sétima – primeiro grau, cuja primeira utilização remonta ao princípio do 

século XVI, é a estruturação harmônica que perpassa todos os três compassos da 

música. 

Ritmo – A Marcha executada em andamento rápido pelo compasso quaternário 

remete o ouvinte à ambiência sonora de uma cantiga infantil. 

Os quatro tempos do compasso, marcados metricamente, com as acentuações no 

primeiro (tempo forte) e terceiro (tempo semi-forte) tempos, torna o elemento rítmico 

ainda mais semelhante ao das cantigas infantis. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

Um par de versos, dos quais um deles conta apenas o nome do produto, 

compõem a única estrofe do Jingle do Melhoral. 

A segunda frase do Jingle é composta pelo slogan do produto: “é melhor e não 

faz mal”, no qual já consta a rima da terminação “al” que faz o paralelismo fonético do 

o nome do produto. 

 

Melhoral, Melhoral 

É melhor e não faz mal 

 

A estrofe lembra uma espécie de “canto de guerra”, de “palavra de ordem” das 

brincadeiras infantis, nas quais o par de versos tem a rima posta nas suas terminações e 

a “palavra de ordem” é uma frase curta, simples, de fácil absorção e memorização. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O andamento rápido da Marcha em compasso quaternário assemelha 

o Jingle do Melhoral às cantigas infantis. 

Buscando traduzir a simplicidade de melodia, harmonia, ritmo e letra na 

concepção do arranjo, para que este não soasse desconexo com o restante da 



estruturação musical do Jingle, o arranjador escolheu utilizar uma instrumentação que 

remetesse o ouvinte à sonoridade de uma pequena banda de coreto. 

O arranjo soa, então, qual uma música a ser tocada no coreto de uma cidade para 

que as crianças brincassem em torno da música. 

Uma introdução é executada pelos instrumentos antes de as vozes entoarem a 

letra; tal introdução amplia o tempo de duração do Jingle, pois seu tamanho é 

insuficiente para preencher o tempo do comercial. 

Instrumentação – Os instrumentos de sopro caracterizam a sonoridade do 

Jingle. Um par de clarinetes, uma flaute e um bombardino sustentam a estrutura do 

contracanto da melodia e, em grande medida, a rítmica da música, sobretudo pela linha 

melódica do bombardino, que atua qual fora um contrabaixo a marcar os quatro tempos 

do compasso quaternário da Marcha. 

Um instrumento de percussão marca o ritmo num plano sonoro bem distante do 

plano frontal da melodia. 

Um violão pontua os três acordes da estrutura harmônica da música. 

Interpretação – Um coro feminino executa a melodia. 

As vozes, por conta também da gravação, soam numa região aguda da voz 

feminina. 

Após a intervenção do texto da locução o tema é repetido do mesmo modo e 

com a mesma interpretação da primeira feita. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

 

 Jingle e texto falado por um locutor dividem o complexo expressivo do 

comercial do Melhoral. 

A estruturação da música do Jingle aponta para o uso dos recursos 

composicionais e de produção todos em favor de uma extrema simplificação da 

mensagem para que esta se tornasse de fácil absorção e memorização do produto pela 

facilidade com que a música se fixaria na memória do consumidor. 

A simplicidade da música é buscada também na estruturação do texto falado na 

locução. 

Após a primeira execução do tema musical do Jingle, uma voz masculina se 

dirige ao consumidor de modo contundente, a perguntar se este tem dores de cabeça. 



Em seguida, alerta o consumidor para que este “tenha cuidado” e, numa expressão usual 

à época, de uso corrente, aconselha: “não tome bonde errado”. 

O uso de expressões que provêm da linguagem não-formal entra em consonância 

com a simplicidade da estrutura musical do Jingle; a linguagem do texto também busca 

ser a mais simples e próxima do consumidor possível. 

Mais uma expressão de uso corrente define o produto e encerra a locução: 

“Melhoral é batatal”. A expressão já contém a terminação da rima “al”, a mesma do 

produto. 

Por fim, o tema musical é repetido tal e qual fora executado da primeira feita. 

A estruturação que visa à simplicidade extrema incorre no risco de tornar a 

mensagem por demais simplória e, por este motivo, não manter coerência com o 

produto que, afinal, é um remédio para dor de cabeça. 

Desse modo, o Jingle ocupa o papel de coadjuvante dentro do comercial. 

Desempenha a função de ladear o texto falado pela locução; este, sim, o protagonista da 

estruturação da mensagem do comercial. 

 

1.12 Jingle Ótica Fluminense 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia da primeira frase mantém alto grau de semelhança com a 

melodia da música “Você só... Mente”, de Noel Rosa, grande sucesso na voz de Aurora 

Miranda, na década de 1930. 

A similaridade se dá, sobretudo, pela astúcia do compositor no uso do 

cromatismo ascendente para a terceira nota da Escala Maior. O requinte do movimento 

melódico cromático nessa região da Escala transforma o uso do arpejo sobre o primeiro 

acorde maior, não permitindo que este seja confundido com o recurso básico do uso das 

notas de um acorde no arpejo de uma melodia. 

A segunda frase, que também é permeada pelo mesmo movimento cromático, se 

arvora a ainda mais: a nota mais aguda não faz parte do acorde – é a sexta nota da 

Escala Maior. Não há, portanto, um arpejo incrementado por um recurso melódico; há 

uma melodia intrinsecamente composta com o recurso cromático. 

A terceira frase da música, a primeira entoada pela voz masculina, é composta 

pela melodia diatônica descendente, movimento melódico que contrasta brilhantemente 

com os dois movimentos ascendentes da melodia da voz feminina. 



Finalmente, na última frase da música, a melodia da voz masculina repousa sua 

última nota na quinta nota da Escala Maior, recurso utilizado para indicar que o trecho 

ainda não se encerrou, permitindo a chegada da locução, qual fora esta parte da letra da 

música, porém escrita em prosa, não em verso. 

Harmonia – O primeiro grau, antecedido paro quinto grau com sétima, sustenta 

as duas primeiras frases da música. 

Somente à chegada da terceira frase musical, a primeira cantada pela 

personagem masculina, a harmonia se encaminha para o segundo grau. 

Pela quarta frase, a última do trecho, o quinto grau com sétima, que prepararia a 

volta do primeiro grau. 

No entanto, a música termina no acorde suspenso – o quinto grau com sétima – e 

dá lugar à entrada da locução. 

Desse modo, pela utilização única do encadeamento IIm – V7 – I, poderíamos 

tachar a harmonia do Jingle com o adjetivo “simples”. 

De fato, a harmonia tem um flagrante traço de simplicidade. 

Contudo, tal simplicidade contrasta de modo preciso com a sofisticação da linha 

melódica; um contraste medido com precisão, afinal, tanto a simplicidade desta quanto a 

sofisticação daquela têm medidas exatas. 

Ademais, como os acordes são arpejados ao longo do vasto tempo do ad libitum 

rítmico que se estabelece, a melodia se torna o centro das atenções, em detrimento da 

harmonia. 

Assim, o requinte composicional da melodia salta aos olhos – aos ouvidos – 

muito em função da simplicidade da harmonia. 

Ritmo – Todo o Jingle é executado ad libitum; vale dizer, sem a pulsação 

métrica de um ritmo específico. 

Assim, o elemento rítmico da música provém da estrutura interna da melodia. 

As frases compostas por colcheias sucedidas de notas longas e trechos em pausa 

sugerem um andamento lento. 

A estrutura melódica impõe, ainda, o compasso quaternário, mais amplo, mais 

dilatado, onde pode diluir com maior facilidade as células rítmicas no ad libitum 

propositalmente ali colocado para fazer a menção às canções românticas (muito 

influenciadas pelos Boleros cubano e mexicano) tão em voga à época. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 



 

A letra do Jingle de uma ótica, muito provavelmente, deve tratar de olhos. 

Assim, fazendo uso do recurso de implantar a dubiedade de sentido nas frases 

textuais, o compositor divide a letra entre o texto cantado por uma mulher e o texto 

cantado por um homem. 

Qual fora uma música romântica, a mulher se expressa: 

 

Você hoje nem me vê 

Nos teus olhos leio bem 

 

Pela primeira frase, o compositor leva o ouvinte a imaginar que a mulher pode 

estar a se queixar da falta de atenção homem. 

Pela segunda frase, a possibilidade de a mulher, à presença do homem, conferir 

com seus próprios olhos o que o olhar dele tem a revelar. 

A dubiedade se mantém quando da entrada do texto do homem. 

 

Não sei o quê 

 

Ao afirmar que desconhece algo, a personagem masculina pode estar se 

referindo ao fato de não saber sequer sobre o que a mulher está a falar. 

Durante a maior parte da música é possível a leitura de uma cena romântica 

entre um homem e uma mulher. 

Somente na última frase da letra a dubiedade diminui. Note-se: a dubiedade não 

desaparece; afinal, a personagem masculina ainda pode estar a se referir à própria 

ignorância acerca do que a personagem feminina tem ver em seus olhos: 

 

Meus olhos têm 

 

A dubiedade desaparece somente quando o locutor menciona os óculos, que 

poderiam fazer com que a personagem masculina viesse a enxergar melhor. 

E estratégia do compositor que visa a estruturar a letra sobre a dubiedade é 

levada a tamanhas consequências que resvala no perigo de a composição ser 



surpreendida pela própria armadilha: levar a dubiedade tão longe pode resultar na 

incompreensão completa da mensagem. 

Necessitar do texto da locução para dirimir por completa a dubiedade pode ser 

um sinal de que o recurso foi usado para além do limite. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O acompanhamento do piano, ad libitum, é montado sobre arpejos 

dos acordes maiores e menores da harmonia. 

A entrada da voz feminina ainda é acompanhada somente pelo piano. 

Também assim se dá o arranjo pela entrada da voz masculina. 

Todo o tempo o piano apenas pontua harmonicamente as frases melódicas 

entoadas pelos cantores. 

O arranjo ganha a conotação de uma estrofe similar a uma introdução, na qual 

andamento e instrumentação apenas antecedem a chegada do tema. Sobretudo ao 

encerrar o trecho no quinto grau harmônico. 

Porém, surpreendentemente, ao invés da chegada de um tema, há a chegada da 

locução. 

O texto lido pelo locutor toma o lugar do tema, o que indica a intencionalidade 

do arranjador em preparar a chegada do texto em prosa. 

Muito bem utilizada, a estratégia de preparação funciona bastante bem. 

No entanto, o fato de a estrela do discurso musical não ser um tema, mas, sim, o 

texto falado, aponta para o fato de a estruturação do Jingle servir à do spot. O papel de 

protagonista não é a música, mas o texto falado. 

Instrumentação – Somente um piano e um naipe de cordas são utilizados no 

acompanhamento das vozes solistas. 

Gravado ao vivo, o piano ad libitum incorreria num risco muito grande; afinal, 

tanto o músico acompanhante quanto os cantores solistas executavam simultaneamente 

suas partes durante a gravação. Caso o ad libitum não fosse executado muito 

precisamente durante a gravação, todo o material seria desprezado e teria de se iniciar 

uma nova gravação, desperdiçando tempo e material dispendioso. 

Vale notar que os arpejos utilizados pelo pianista, vez ou outra, são 

incrementados com notas dissonantes agregadas às notas dos acordes da harmonia. 



O naipe de cordas de sonoridade grave – violoncelos e violas – e aguda – 

violinos – executa frases melódicas que, por seu contracanto com a melodia, reforçam a 

estrutura harmônica da música. 

Interpretação – A cantora solista demonstra extrema intimidade com a técnica 

de canto da época; pronuncia cada sílaba com acuro extremo, ressalta as vogais 

fechadas sem transformá-las em notas que destoam da linha melódica, tem um vibrato 

discreto e preciso, sem escapar da nota central. 

Também excelente cantor é o intérprete da personagem masculina. 

Seguindo a linha interpretativa das grandes estrelas do canto masculino 

brasileiro da época – Francisco Alves e Orlando Silva –, nitidamente o cantor masculino 

intenta fazer as trocas de uma nota a outra utilizando o máximo teor de suavidade 

possível numa execução cantada. 

O cantor masculino abdica do uso do vibrato; sustenta a nota longa mantendo-a 

em sua vibração natural. 

O duo soa integrado e perfeitamente afinado. 

Vale ressaltar a escolha de um duo misto, inserindo, então, um conceito de 

diálogo entre as personagens do Jingle. Diálogo muito bem executado. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle da Ótica Fluminense traz em si uma falha estrutural grave: não 

apresenta o produto. O ouvinte não sabe sequer de que o Jingle está a falar; não 

identifica o produto, nem mesmo o anunciante. 

Esse fato leva o Jingle à necessidade de uma espécie de complementação da 

mensagem, que vem pelo texto da locução. Quando a letra do Jingle expressa a dúvida 

da personagem pela frase “Não sei o quê / Meus olhos têm”, o locutor se apressa em 

revelar: “Eu sei. Os seus olhos necessitam dos óculos da Ótica Fluminense”. Na frase 

do locutor notamos a presença do produto – os óculos – e do anunciante – a Ótica 

Fluminense. 

Ausentes no texto da letra do Jingle, produto e anunciante precisam chegar ao 

ouvido do consumidor pelo texto falado da locução. Isso deixa Jingle e texto da locução 

em igualdade de condições de importância dentro do complexo expressivo do 

comercial. Um e outro têm importância relativa. No entanto, para a melhor 

compreensão e apreensão da  mensagem, o texto falado é mais importante do que o 



Jingle; é, portanto, o protagonista do comercial, deixando o papel de coadjuvante para o 

Jingle. 

A função do Jingle se restringe a criar a ambiência trazida pela dubiedade da 

letra, na qual as personagens se referem a olhos, à visão e, portanto, preparam o terreno 

para que, em uma única frase da locução, todo o comercial ganhe amplo sentido e se 

torne uma grande peça publicitária. 

 

1.13 Jingle Pão Bragança 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Compostos em tonalidade maior, os cinco compassos da música nos 

revelam uma melodia que prima pela simplicidade. 

Desde o início do primeiro compasso até o final do primeiro tempo do segundo 

compasso, o compositor faz uso da Escala Maior descendente. O movimento melódico 

utilizado é parte da cultura de todo o povo do Ocidente. O artifício da utilização de 

fragmentos de escala – e, neste caso, o fragmento conta quatro notas em sequência 

diatônica, sucedidas pelas terceira e primeira notas da escala maior – aproxima o 

ouvinte de um referencial sonoro que ele traz consigo sem nem mesmo se dar conta; é 

um referencial sonoro já incorporado à própria cultura dos povos ocidentais. 

Ao longo do segundo compasso, desembocando no primeiro tempo do terceiro 

compasso, pode-se ver o mesmo recurso a ser utilizado. Porém, nesse momento da 

música, às 4 notas diatônicas descendentes, sucedem a quarta e a segunda notas da 

escala maior. O movimento melódico está, portanto, atrelado ao movimento harmônico. 

O compositor mantém o ambiente de farta familiaridade e herança cultural sonora. 

Pelo transcorrer do terceiro compasso, o movimento diatônico se mantém, 

porém em sentido inverso; a Escala Maior é, ora, ascendente. A sucessão das cinco 

notas corrobora movimentos flagrantemente pertencentes ao universo sonoro 

previamente estabelecido. 

Ao findar o movimento diatônico ascendente na primeira nota do primeiro 

tempo do quarto compasso, o compositor se vale de um recurso contido na própria 

essência da Escala Maior: sustenta a melodia sobre a nota do sétimo grau, a chamada 

“nota sensível” da escala. 

A tensão gerada pela sétima nota da escala – que lhe empresta o apodo 

“sensível” – requer um relaxamento melódico natural. Tal relaxamento é construído ao 



longo do quarto compasso e tem seu desfecho no primeiro tempo do último compasso 

da música. A estratégia do compositor para trazer o relaxamento ao movimento 

melódico não é outra se não a mesma que ele utiliza no primeiro compasso: o 

movimento diatônico descendente da escala maior. Durante o quarto compasso, partindo 

da sétima nota da escala, ele percorre nada menos do que seis notas em sequência – 

quase todas as sete notas da Escala Maior. 

Ao chegar o primeiro tempo do quinto compasso, terceira e primeira notas, qual 

na primeira sequência melódica, fecham a música de modo absolutamente concernente 

com o que o ouvido ocidental, desde sempre, acostumou-se a ouvir. 

Harmonia – A música tem início com a ambiência sonora do quinto grau, 

chamado “dominante” por requerer o desfecho harmônico no consonante primeiro grau 

da tônica. 

Sustentando harmonicamente a sequência melódica diatônica que partiu da nota 

fundamental e percorreu a escala descendente, tal acorde encontra o desfecho esperado 

logo no primeiro tempo do segundo compasso, quando se encontra com a ambiência 

sonora do primeiro grau harmônico. 

A suceder o primeiro grau maior, o terceiro compasso é pautado pela ambiência 

sonora do segundo grau menor. A sequência harmônica que encadeia os dois primeiros 

acordes do Campo Harmônico do Modo Maior tem raízes tão distantes quanto a história 

da música pode narrar; é um encadeamento fartamente utilizado pelo repertório da 

música ocidental desde os primórdios da grafia musical. 

O quarto e penúltimo compasso encerra em si o movimento que culminará no 

último compasso da música: o esperado encadeamento do quinto grau com sétima, 

sucedido pelo primeiro grau harmônico. 

A relação tensão-relaxamento que une quinto e primeiro graus – mesmo 

encadeamento que inaugura o Jingle – pautou toda a produção da música ocidental dos 

mais recentes dezessete séculos de grafia musical. 

A estrutura V7 – I – IIm – V7 – I que o compositor estabelece na construção do 

Jingle prima pela coerência mantida na relação do encadeamento harmônico com o 

movimento melódico; ambos retratam a sonoridade de uma música de simplicidade 

extrema, com recursos composicionais que a tornam “familiar” logo à primeira audição; 

afinal, traz consigo elementos desde sempre conhecidos, incorporados ao repertório 

auditivo de gerações que se sucederam a ouvir tais encadeamentos consagrados ao 

longo da história da música ocidental. 



Ritmo – A sucessão de colcheias ininterruptas leva o ritmo, naturalmente, a se 

assemelhar ao ritmo de uma Marcha de Carnaval, produção típica do repertório da 

música brasileira do início da década de 1930. A rítmica invariante da marcha européia, 

ao chegar ao Brasil pela mão dos colonizadores portugueses, ganhou características 

rítmicas brasileiras; contudo, não perdeu sua essencialidade: a sucessão de colcheias a 

marcar o tempo de modo preciso e definido. 

O compasso quaternário corrobora a ambiência da marcha e apresenta a 

possibilidade de dilatação do fraseado melódico. Assim, o ritmo marchesco dilui 

sobremaneira sua característica rígida européia e ganha o caráter brasileiro do gênero 

Marcha de Carnaval. 

Desse modo, o ouvinte do rádio em 1932 ganhava um Jingle absolutamente 

concernente com sua realidade musical: as marchinhas lançadas desde meses anteriores 

ao fevereiro carnavalesco ganhavam a companhia da marchinha composta para a 

publicidade radiofônica do Pão Bragança. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle, composta de uma única estrofe, cujos quatro versos trazem a 

estrutura da rima alternada – ainda que apenas alternada entre os segundo e quarto 

versos –, faz coro à espécie de letra utilizada nas Marchinhas de Carnaval da década de 

1930. Um exemplo clássico é a marchinha Linda Morena, composta por Lamartine 

Babo, para o carnaval de 1933: 

 

Linda morena, morena 

Morena que me faz penar 

A lua cheia, que tanto brilha 

Não brilha tanto quanto o seu olhar 

 

Mantendo as rimas intercaladas entre os segundo e quarto versos, tal espécie de 

marchinha era familiar ao ouvinte do rádio à época do primeiro Jingle feito no Brasil. 

A letra do Jingle do Pão Bragança traz, ainda, um modo próprio de construção 

de letras das composições da época em que Noel Rosa cravava sucessos se valendo de 

uma espécie de pilhéria, pautando pela picardia, a construção poética: 

 



Mu-mu-mu-lher 

Em mim fi-fi-zeste um estrago 

Eu, de nervoso, 

Tô-tô- tô-tô- tô- tô-fi-fi-fi-ficando gago 

 

Desse modo, ao clamar pelo padeiro que passa em sua rua, o eu-lírico do Jingle 

se aproxima do profissional que entregava pães; chama o profissional de “seu”, de modo 

particularmente próximo: 

 

Ai, olha aqui, oh!, seu padeiro 

 

“Lembra” o padeiro de sua espécie favorita de pão. 

 

Tenha sempre na lembrança: 

Não me traga outro pão 

Que não seja o Pão Bragança 

 

Toda a estrofe é pautada pela intimidade do consumidor com o profissional, do 

consumidor com o produto, do próprio profissional com o produto. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A versão do Jingle do Pão Bragança de que se tem conhecimento não 

é a gravação original, feita na década de 1930; é a gravação executada por Almirante, 

num programa de rádio, já na década de 1950. 

Desse modo, a análise do arranjo impõe que notemos a completa ausência de 

instrumentação. 

A considerar a possibilidade de não haver, de fato, instrumentação na gravação 

original, veiculada à altura em que foi lançado, o Jingle não apresenta no que tange ao 

elemento do arranjo nada além da própria execução do cantor. 

A considerar a possibilidade de haver, à altura, instrumentação na gravação 

original, resta apenas imaginar que o arranjo daria conta de situar a marchinha cantada 

com o acompanhamento dos instrumentos, de modo apenas à instrumentação sustentar 

rítmica e harmonicamente a execução do cantor. 



Instrumentação – O elemento da instrumentação também faz parte da 

possibilidade de haver, à altura, instrumentação na gravação original. Caso, de fato, a 

gravação contasse com a presença de instrumentos, presume-se que o acompanhamento 

tenha sido executado por instrumentos utilizados nas marchinhas de carnaval da época: 

dois violões – um violão-de-centro e um violão-de-sete-cordas –, um naipe de percussão 

constituído de pandeiro, surdo e chocalho. 

Interpretação – A interpretação que nos é dada a conhecer é a do grande 

intérprete Almirante. No entanto, não sendo esta a interpretação original, resta 

perscrutar a possibilidade de uma interpretação em voz masculina, qual a de Almirante, 

muito utilizada à época para as execuções das marchinhas de carnaval. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

 A estrutura do Jingle do Pão Bragança, fincada na marchinha de carnaval de 

melodia simples, de harmonia discreta e de letra estrategicamente direcionada para que 

se estabeleça um nítido traço de proximidade entre os elementos componentes do 

quadro literário – freguês, padeiro e pão –, indica a estratégia do compositor: aproximar 

o ouvinte da situação descrita pela letra e, por conseguinte, trazê-lo para perto do 

universo que compõe o quadro descrito. 

 Desprovido do recurso imagético, que seria incorporado à linguagem publicitária 

apenas com a chegada da televisão, o recurso textual visa a despertar a capacidade 

imaginativa do ouvinte. Sem imagem, com imaginação. 

 Ao abrir mão de um texto falado durante o comercial, toda a textualidade fica ao 

encargo da letra do Jingle; é ela a responsável pela condução do imaginário do ouvinte. 

Para tanto, é necessário que a letra do Jingle seja cantada por sobre uma melodia 

simples – a melodia intrincada poderia, eventualmente, roubar a atenção para si –, 

sustentada por uma harmonia que seja apenas o sustentáculo da melodia e embalada por 

um ritmo concernente às características de melodia, harmonia e letra. 

 Ao levar a cabo todos os requisitos listados acima, o compositor estruturou o 

Jingle de modo preciso e eficiente. A letra ocupa o lugar de destaque para ela destinado, 

estabelecendo de modo sutil, por discurso indireto, a relação entre o ouvinte e o 

produto. 

O discurso indireto – a personagem que canta a letra do Jingle não se dirige uma 

única vez ao provável consumidor – possibilita ao ouvinte tomar a decisão de se inserir 



no contexto descrito pela letra; o ouvinte, por não estar acuado pelo texto, pode optar 

por colocar sua imaginação à serviço da mensagem publicitária. 

Sendo, ademais, o único elemento componente do comercial veiculado pelo 

Rádio, o Jingle do Pão Bragança desempenha o papel de protagonista da mensagem 

publicitária, colecionando para si a função de apresentar o produto ao ouvinte, garantir 

ao ouvinte a qualidade do produto e asseverar ao ouvinte: se o produto é pão, não há 

melhor do que o Pão Bragança. 

 

1.14 Jingle Pílulas de Vida do Dr. Ross 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A linha melódica da música se assemelha às melodias das cantigas 

infantis; é pautada por tamanha simplicidade, que resvala a simploriedade. 

Tem início pela primeira nota da Escala Maior, faz o movimento diatônico 

ascendente nota-a-nota, até chegar à terceira nota da Escala. 

Finda a primeira frase, novamente o mesmo movimento melódico, à exceção da 

primeira nota da frase, a sétima da Escala Maior. 

O arpejo melódico descendente pauta a terceira frase e a quarta frase é composta 

das mesmas três notas – primeira, segunda e terceira da Escala Maior – que iniciaram a 

música, porém dispostas na ordem segunda – terceira – primeira nota; o movimento 

melódico é, por um lado, um tanto menos chão, porém é o recurso mais comumente 

utilizado para encerrar um trecho melódico na primeira nota da Escala. 

Harmonia – O primeiro grau maior abre a sequência harmônica. 

Em seguida, o encadeamento segundo grau menor – quinto grau com sétima – 

primeiro grau, cadência elementar de uma estrutura harmônica estabelecida sobre uma 

tonalidade Maior, é repetido um par de vezes. 

É possível notar um traço composicional na estruturação do encadeamento 

harmônico. 

Aparentemente, visando à maior simplicidade possível, o compositor não 

interpõe o acorde de sexto grau menor entre o primeiro grau do final da primeira 

sequência de acordes e o segundo grau menor que inicia a segunda sequência. 

O encadeamento IIm – V7 – I, que poderia ser utilizado de forma menos estreita 

com o uso do sexto grau menor, I – VIm – IIm – V7 – I, não interessa ao compositor, 



que mantém o primeiro grau por mais um compasso e, então restabelece a sequência na 

repetição do trecho. 

A opção pela extrema simplicidade, no entanto, traz consigo o caráter de um 

certo empobrecimento da estrutura harmônica. 

Ritmo – A trova toda é cantada no compasso binário, qual tivesse o objetivo de 

transformar as células melódicas em celular pendulares, tal a estruturação que alterna 

dois compassos com quatro colcheias pela primeira frase da estrofe e outros dois 

compassos com semínimas e mínimas pela segunda frase, repetindo de modo idêntico a 

execução das terceira e quarta frases da música. 

Desse modo, pela extrema simplicidade rítmica que compõe, todo o trecho do 

Jingle, é possível ao ouvinte remeter sua audição ao jogral infantil. 

A marcação rítmica dos instrumentos que acompanham o cantor, alternando 

sempre os dois tempos do compasso favorece ainda mais para que a simploriedade da 

música venha à tona. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O produto é exposto desde o primeiro momento da execução; encabeça a 

primeira frase da letra da música: 

 

Pílulas de vida 

Do Doutor Ross 

 

Após expor nitidamente o produto, cujo nome ocupa duas frases da estrofe, sua 

qualidade principal: 

 

Faz bem ao fígado 

De todos nós 

 

A extrema simplicidade da letra resvala no perigo de se transformar 

simploriedade, ao se assemelhar a pequenos jograis improvisados por crianças em suas 

brincadeiras infantis. 

A letra não descreve as características do produto; apenas aponta suas 

qualidades. 



Na segunda estrofe a mensagem textual se torna ainda mais genérica, ao 

abandonar  especificidade da função das pílulas e tentar abranger um espectro muito 

mais amplo do que apenas o fígado humano: 

 

Pílulas de vida 

Do Doutor Ross 

Trazem saúde 

Pra todos nós 

 

As duas frases iniciais de ambas as estrofes poderiam ser sintetizadas em apenas 

uma. Assim também poderia ser feito nas terceira e quarta frases de ambas as estrofes. 

A letra se transformaria numa só estrofe, com a mesma rima em todos os versos. 

A ausência de recursos estilísticos ficaria ainda mais flagrante. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjador intenta emprestar um tom jocoso ao arranjo, dado pela 

utilização de um instrumento de sopro pela segunda frase da estrofe. 

Contrastando sobremaneira com o próprio produto – um elixir para doenças do 

fígado –, o tom jocoso parece deslocado da ambientação textual da letra da música. 

A marcação do tempo do compasso binário, executada métrica e 

mecanicamente, por sua vez, imprime uma espécie de infantilização da sonoridade do 

arranjo. 

Interrompido à metade, após a locução de um texto, o Jingle é retomado e 

mantém as mesmas características da primeira vez em que fora executado. 

O arranjo é demasiado simples; porém, toda a estrutura do Jingle é pautada pela 

excessiva simplicidade tanto no uso da linguagem quanto no aproveitamento das 

nuances de um arranjo. 

Instrumentação – Um contrabaixo, um violão e uma clarineta compõem a 

instrumentação do Jingle. 

Em suas funções harmônicas, contrabaixo e violão mantêm a sequência de 

acordes. A clarineta, por sua vez, desempenha uma função melódica, quando dobra a 

frase da melodia da segunda estrofe numa região aguda do instrumento e com uma 

inflexão propositalmente caracterizada para a pilhéria – com pequenos glissandos entre 

notas próximas. 



Interpretação – Um cantor de voz grave entoa as notas forjando uma 

sonoridade ainda mais grave do que a esperada para a tessitura de sua voz. 

Também com um intuito jocoso, a utilização do cantor com sua própria voz 

distorcida, não entra em sintonia com a característica intrínseca do produto. 

O recurso de imitação de uma voz diferente da própria voz é utilizado 

frequentemente em cantigas infantis. Porém, o produto para o qual o jingle foi composto 

é para males do fígado; destina-se a adultos; portanto, está distante do universo infantil 

para o qual toda a sonoridade do Jingle é direcionada. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle das Pílulas de Vida do Dr. Ross coabita o complexo expressivo do 

comercial com o texto falado de uma locução. 

O texto da locução tem um caráter misto de chacota e indicação clínica 

notadamente pautada pela seriedade. Primeiramente chama o consumidor que “sofre do 

fígado e não sabe” de “homem torpedo”, aquele que “explode por tudo” sem saber o 

motivo de tamanho desconforto. Em seguida, a receita prática para livrar o consumidor 

do mal estar: “para ele, Pílulas de Vida do Dr. Ross”. 

A ladear o texto da locução, os dois temas idênticos do Jingle. 

A estruturação pouco acurada da mensagem musical do Jingle não permite que 

ele se torne o elemento expressivo principal – por ser completo de per se – do comercial 

ainda que o texto da locução também apresente falhas estruturais evidentes. 

Porém, entre as duas mensagens que apresentam defeitos estruturais, o Jingle 

ainda sobressai ao texto da locução no comercial. Tal fato se deve, principalmente, a 

dois fatores: o Jingle ocupa mais tempo, a ocorrer antes e depois do texto da locução; e 

a música, de simplicidade extrema tem a característica de ser de fácil assimilação e 

memorização. 

A função do Jingle dentro do comercial aparentemente é a de tornar 

memorizável o nome do produto e garantir, ainda que não se saiba por qual fator 

específico, que sua utilização “traz mais saúde para todos nós”. 

Em se tratando apenas desta função específica, o Jingle das Pílulas de Vida do 

Dr. Ross cumpre-a de maneira precisa e, até mesmo por conta da pouco acurada 

estruturação do texto da locução, torna-se o protagonista do comercial. 

 



1.15 Jingle Sabão Platino 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Sem melodia definida, o aviso contido no primeiro verso anuncia o 

início da música. 

É da nota fundamental, executada sob a égide de uma fermata, que parte o 

movimento diatônico descendente que percorre quase toda a Escala Maior, repousando 

na segunda nota da Escala. 

Em seguida, partindo da sétima nota da Escala Maior, o mesmo movimento 

diatônico descente desemboca no repouso da melodia por sobre a nota fundamental. 

Pelo início da parte B, usando o recurso da repetição da nota fundamental, a 

melodia se encaminha para a região do quarto grau harmônico e repousa por sobre a 

sexta nota da Escala, terceira nota do acorde de quarto grau. 

A frase final da melodia, qual a primeira frase da música, tem início na nota 

fundamental e, pela descida diatônica, atinge a mesma nota fundamental, porém uma 

oitava abaixo. 

Harmonia – Após o primeiro grau do primeiro compasso, executado em tempo 

definido pela fermata, o encadeamento harmônico segue a sequência previsível: 

segundo grau menor – quinto grau com sétima – primeiro grau. 

Pelo início da parte B, num movimento típico de migração para o quarto grau, o 

acorde de primeiro grau é sucedido pelo acorde de primeiro grau com a adesão da 

sétima nota bemol; o primeiro grau se transforma em quinto grau com sétima do quarto 

grau. 

De fato o encadeamento harmônico se concretiza no quarto grau. 

A volta para a tonalidade original se dá pelo caminho mais simples: quarto grau 

– quinto grau com sétima – primeiro grau. 

A estrutura harmônica simples entra em consonância com a melodia e com o 

ritmo estabelecidos para a música. 

Ritmo – O Fado, de compasso quaternário, executado em andamento próximo 

do rápido, fica caracterizado desde o primeiro compasso, após a volta do tempo métrico 

que sucede a fermata sobre a primeira nota da música. 

A célula rítmica executada ao longo de toda a música é aquela que caracteriza o 

Fado: o compasso quaternário dividido em duas partes, como fora, em verdade, dois 

compassos binários. 



Essa característica do Fado se deve à acentuação no terceiro tempo do compasso, 

um tanto mais forte do que a usual (o terceiro tempo é, em regra, o tempo semi-forte), 

porém não tão forte a ponto de descaracterizar o compasso quaternário. 

A outra fermata do Jingle, situada sobre o acorde de quarto grau pelo início da 

parte B não altera a célula rítmica quando esta volta a ser executada de modo métrico e 

preciso, mantendo a forte característica do fado. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O alerta, de difícil compreensão quando descontextualizado da época, inaugura a 

letra do Jingle: 

 

Olha o farol! 

 

A letra propriamente dita tem início quando se refere diretamente à principal 

usuária do produto, a lavadeira: 

 

Lava, lava, lavadeira 

 

O produto, então, é apresentado à consumidora: 

 

Lava com Platino 

Pra viver contente 

 

A letra, pela entrada da parte B, reitera o motivo pelo qual a lavadeira que optar 

pelo consumo do produto viverá “contente”. Em seguida, a letra reitera também o alerta 

que iniciara a música: 

 

Lava com Platino 

Que lava mais limpo 

Olha o farol! 

 



Pelos últimos dois versos da música dá-se, então, a menção à campanha 

específica para a qual fora confeccionado o comercial: uma promoção para quem 

comprasse o Sabão Platino: 

 

Lava com Platino 

E vai ganhar presente 

 

A letra opta pelo discurso direto e específico – se dirige à principal consumidora 

do produto – ao longo de toda a parte A e pelos três primeiros versos da parte B. Pelos 

dois últimos versos da música o discurso direto se refere à especificidade do comercial: 

uma promoção para os consumidores que comprassem o produto. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjo intenta trazer à tona a sonoridade típica do gênero 

escolhido para a música do comercial: o Fado. 

Para tanto, instrumentação e interpretação típicas surgem como fortes 

componentes do Jingle. 

Outro elemento também é utilizado na construção da sonoridade: a célula rítmica 

marcada, definida metricamente, a pontificar os quatro tempos do compasso. 

Um par de fermatas faz referência às fermatas comumente utilizadas no gênero. 

Após o texto falado da locução, as duas últimas frases são cantadas novamente, 

do mesmo modo como foram da primeira feita. No entanto, importante é notar que o 

acompanhamento musical permanece preciso e métrico enquanto o locutor fala o seu 

texto; a julgar que à época a gravação era feita numa só tomada, vale destacar a 

capacidade de músicos (para manterem o tempo escorreito ao longo do trecho composto 

só do acompanhamento) e do locutor, que consegue inserir milimetricamente seu texto 

no intervalo musical correspondente ao trecho que antecede as duas últimas frases da 

música. 

Instrumentação – Um par de violões e um bandolim, formação típica do fado 

português, compõem o naipe de instrumentos responsáveis pelo encadeamento 

harmônico quê sustenta a execução da melodia. 

A uma bateria, executada no plano sonoro distante, fica o encargo de sustentar as 

células rítmicas. 



Instrumento de percussão e instrumentos harmônicos se integram na função de 

manter o ritmo do Fado nítido e preciso; as células dos instrumentos harmônicos são 

fixas e marcadas metricamente. 

Interpretação – Um coro masculino, cantando em uníssono, interpreta melodia 

e letra do Jingle do Sabão Platino. 

Ao observar o acento fonético do sotaque, o coro masculino é formado por 

cantores brasileiros que intentam ressaltar tons da pronúncia da Língua Portuguesa 

falada em Portugal, que difere da pronúncia da Língua Portuguesa falada no Brasil. 

Vale ressaltar a precisão rítmica do coro, pois ambas as fermatas do Jingle são 

executadas com precisão sem que se possa notar sequer a voz de um dos cantores a 

aparecer por mais ou menos tempo do que o devido. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

 

O Jingle do Sabão Platino coabita o complexo expressivo do comercial; é 

ladeado pelo texto falado da locução. 

A letra do Jingle aborda diretamente a principal usuária do produto: a lavadeira. 

Ao se dirigir à lavadeira, expõe a ela o motivo que a faria “viver contente”, caso 

usasse o produto anunciado. 

Em seguida, a letra se torna mais específica e passa a abordar a promoção que o 

comercial anuncia: na parte interna de uma das abas da caixa de Sabão Platino pode ser 

encontrado gravado no papel o prêmio para aquele consumidor: “milhares e milhares de 

pares de meias de super nylon sem costura”. 

O discurso direto, apesar de se tornar mais específico pela parte B da letra, não 

deixa de se caracterizar pelo apelo ao consumo; não há barganha: a letra do Jingle é 

composta de modo a tentar influenciar o comportamento do consumidor e levá-lo a 

comprar o Sabão Platino. 

Desse modo, seria possível incorrer no erro de estigmatizar a mensagem contida 

no Jingle do comercial como sendo destinada ao consumidor, não ao ouvinte. 

Porém, a estruturação da música do comercial impede tal estigmatização. A 

escolha do gênero, o arranjo que torna o gênero nítido, o acuro na escolha da 

instrumentação, indicam a ocupação do compositor e do produtor do Jingle com a 

construção de uma mensagem musical bem elaborada, muito bem acabada. 



No entanto, o Jingle divide o papel de protagonista no comercial. Antes de o 

texto da locução revelar e explicar a promoção contida na aba da embalagem, o Jingle 

ocupa a principal faixa expressiva do comercial, quando se dirige à lavadeira e explicita 

a ela o porquê da possibilidade de ela “viver contente”. 

Já depois da locução, a letra do Jingle apenas reitera poeticamente o que foi dito 

textualmente: na parte interna de uma das abas da caixa de Sabão Platino pode ser 

encontrado gravado no papel o prêmio para o consumidor: “milhares e milhares de 

pares de meias de super nylon sem costura”. 

Assim, o Jingle desempenha, primeiramente, a função de criar a atmosfera para a 

chegada do texto falado da locução; após a locução, a função do Jingle é reiterar o 

conteúdo da mensagem falada. 

O Jingle do Sabão Platino desempenha ambas as funções de modo preciso e 

escorreito. Porém, divide o papel de protagonista do comercial com o texto falado da 

locução. 

 

1.16 Jingle Sabonete Lifeboy 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O desenho melódico da marchinha se afigura pela escolha da nota 

pela qual o movimento ascendente tem início: a quinta nota da Escala Maior. 

A nota escolhida permite que a melodia transcorra de modo diatônico por seis 

notas diferentes, chegando à terceira nota da Escala Maior. 

O movimento ascendente permite, ainda, que a última nota do terceiro compasso 

seja a quarta nota da Escala Maior, o que compões um espectro de sete notas sucessivas 

de uma Escala Maior, todas expostas numa única frase musical. 

Em seguida, pontuada por frases similares iniciadas por notas diferentes, o 

compositor se dirige para a região do quarto grau harmônico fazendo uso de um 

elemento contrastante com a sucessão de notas; o salto melódico. 

Após a sessão sobre o quarto grau, a melodia termina o trecho na quinta nota da 

Escala Maior, indicando que o movimento ainda continuará; estrategicamente, portanto, 

o compositor utiliza o recurso de um “final falso”, com a quinta nota da escala (a indicar 

que a música não terminou) sobre o primeiro grau harmônico (utilizado para encerrar os 

trechos melódicos). 



Para a frase imediatamente anterior à frase final da música, uma sucessão de 

pequenos saltos ascendentes distantes três notas umas das outras – movimento melódico 

de rara sofisticação, frequentemente utilizado pelos compositores da Bossa Nova, que 

tardaria ainda pelo menos uma década para surgir no horizonte da música popular 

brasileira. 

Finalmente, a frase final, a expor o nome do produto por duas vezes, com 

melodia de característica épica ascendente, pelo uso do salto alternado da antepenúltima 

nota para a sucedente (salto descendente) e da penúltima para a última nota da melodia 

(salto ascendente).  

Harmonia – Ao longo de toda a primeira estrofe, o compositor lança mão da 

estrutura harmônica baseada no encadeamento segundo grau menor – quinto grau com 

sétima – primeiro grau – sexto grau menor, cadência fartamente utilizada à época e por 

várias décadas subsequentes. A rigor, mesmo pelo início do século XXI o repertório de 

música popular, frequentemente, faz uso dessa estrutura harmônica cujo nascedouro 

remonta os Corais Renascentistas do final do século XV. 

A marchinha, no entanto, tem uma parte B. Nesta, o compositor prepara o 

caminho para a chegada do quarto grau utilizando a sétima nota menor da Escala Maior 

tanto no acorde quanto no baixo, que faz o movimento descendente entre a primeira 

nota e a sétima nota menor da Escala. 

O movimento do baixo, muito utilizado pelo repertório de música popular da 

época e, sobretudo, muito bem utilizado pelo compositor Vadico, parceiro de Noel 

Rosa, se estende ao acorde sobre o quarto grau – quando o baixo executa a terceira nota 

do acorde, sexta da tonalidade – e, ainda, até o acorde sobre o quarto grau menor – 

quando o baixo executa a terceira nota do acorde, sexta menor da tonalidade. 

A melodia descendente que o baixo realiza tem seu ponto extremo na nota do 

quinto grau da tonalidade, primeira nota do acorde de quinto grau com sétima. 

Nas primeiras duas frases da última estrofe, o encadeamento segundo grau 

menor  – quinto grau com sétima – primeiro grau, antecede a sequência quarto grau – 

quinto grau com sétima – primeiro grau , utilizada para encerrar a música, sobretudo 

para caracterizar o final apoteótico da melodia. 

Ritmo – A marchinha de carnaval, cuja célula rítmica do acompanhamento já se 

estabelece logo no primeiro compasso (os primeiros tempos são marcados pela 

colcheia-pontuada seguida da semicolcheia e, os segundos tempos, marcados por um 



par de colcheias no bumbo, acompanhando a célula da caixa oito semicolcheias 

seguidas de quatro colcheias), embala o ritmo das colcheias da melodia. 

 Célula do contrabaixo, alternando os tempos fortes e fracos do compasso ao 

mesmo tempo em que troca a execução das notas entre a primeira e a quinta da Escala 

Maior, deixa ainda mais clara a rítmica bem marcada da marchinha. 

Apesar de o compasso binário da marchinha, de certa forma, circunscrever a 

rítmica a um universo um tanto limitado, a rítmica do Jingle demonstra que é possível 

expandir as limitações impostas e transformar o elemento rítmico de uma música num 

elemento de fundamental relevância para sua estruturação, ainda que o compositor tenha 

de se esforçar sobremaneira para conseguir tal intento. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra da marchinha do Sabonete Lifeboy tem em sua estrutura um recurso 

estrategicamente bem executado: tarda a expor o produto. 

Nos dois primeiros versos da primeira estrofe, o compositor se refere ao clima 

tropical tipicamente brasileiro: 

 

Quando chega o verão  

E aperta o calor 

 

Em seguida, a personagem que se refere ao clima se aproxima do consumidor 

pela identidade de um traço comum de comportamento físico de parte das pessoas 

submetidas ao calor do verão: 

 

Transpira-se tanto 

 

O traço é comum, porém é sabidamente desagradável, constrangedor para todas 

as pessoas, desde o cidadão comum até a personagem que canta a letra: 

 

Que é mesmo um horror 

 



Vem, então, a estrofe que traz a solução para o problema conhecido e vivenciado 

por tanta gente. Para dar cabo da transpiração excessiva, somente um sabonete com 

todas as qualidades possíveis de serem encontradas num produto de higiene corporal; 

um sabonete “batatal”. 

 

Para, então, se manter 

O asseio corporal 

É preciso se usar 

Um sabonete batatal 

 

A estrutura das rimas, então, é modificada na terceira estrofe. A sequência de 

rimas fixas no segundo e no quarto verso sai de cena para, então, ser utilizada a parelha 

de uma rima entre os dois primeiros versos e outra rima para os dois últimos versos. 

O primeiro verso atesta, valendo-se da expressão usual da época: o produto é, de 

fato, o melhor. 

Em seguida, a assertiva do primeiro verso é corroborada pelos segundo e terceiro 

versos. 

Finalmente, no último verso da música, pelas duas últimas palavras da letra, 

conhecemos o sabonete que mantém “o asseio corporal”, o sabonete que “é o tal”, o 

sabonete “batatal”: 

 

É mesmo o tal 

Não tem igual 

É um herói 

Lifeboy, Lifeboy 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A anacruse é pautada pela voz do solista. 

Já no primeiro compasso adentram a cena os instrumentos. Todos têm o primeiro 

tempo do primeiro compasso como ponto de entrada. 

Após a segunda estrofe, dois compassos sem o acompanhamento trazem a 

expectativa para a estrofe do refrão. 



O ritmo da Marchinha de carnaval é marcado pelos instrumentos de percussão e, 

também pelos instrumentos harmônicos, é possível notar a ocupação em manter a 

estrutura rítmica nítida e precisa. 

Um coro masculino acompanha o cantor solista pelos compassos finais da 

música. O intuito é tornar ainda mais grandioso o final da execução, quando até mesmo 

o encadeamento harmônico abre mão do segundo grau menor para, então, utilizar o 

quarto grau e trazer a grandiosidade para o momento. 

Instrumentação – À chegada do primeiro tempo do primeiro compasso, dois 

violões, um contrabaixo e o naipe de percussão (surdo, chocalho, pandeiro e caixa) 

passam a acompanhar o cantor solista. 

A combinação desses instrumentos, muito utilizada à época para as gravações de 

marchinhas, conta com a linha do contrabaixo, que alterna, a cada tempo do compasso, 

a primeira e a quinta notas do acorde sob o qual desenvolve sua execução. 

O rasqueado dos violões pelo acorde final da música indica, também, a 

intencionalidade em tornar grandiosa a sonoridade do último compasso. 

Vale ressaltar a precisão da gravação de tantos instrumentos diferentes numa 

mesma sessão, num mesmo take. A sonoridade equilibrada entre solistas, instrumentos 

harmônicos e instrumentos de percussão, extremamente difícil de ser alcançada, 

encontra a precisão e o equilíbrio na gravação do Jingle do Sabonete Lifeboy. 

Interpretação – O cantor solista tem a voz aguda. 

Por vezes sua interpretação resvala num excessivo tom jocoso. Propositalmente 

escolhido, o tom jocoso quando das primeiras duas estrofes, quando se estabelece o elo 

entre a personagem que canta o tema musical e o ouvinte, é estendido até a última 

estrofe, momento no qual a pilhéria poderia compartilhar seu lugar com uma certa 

serenidade; afinal, é o trecho final da música e o nome do produto é, enfim, anunciado. 

No entanto, ainda que resvalando levemente no excesso, a interpretação do 

cantor solista cumpre seu papel. 



Ademais, o cantor é afinado, aparentemente domina o gênero Marchinha de 

Carnaval, e traduz em movimento suas palavras cantadas por sobre a estrutura por vezes 

cerceante do gênero Marchinha de Carnaval. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A mensagem contida no Jingle do Sabonete Lifeboy divide o complexo 

expressivo do comercial com o texto falado da locução. 

Porém, ainda assim, o Jingle é o protagonista destacado do comercial. 

Tal fato se deve, primeiramente, à estruturação cuidadosa dos elementos 

componentes da música do comercial: a melodia em perfeita sintonia com a harmonia, a 

letra que carrega consigo a mensagem literária completa, o arranjo que se esmera em 

evidenciar a voz do cantor, a instrumentação escolhida para ambientar sonoramente o 

plano de fundo da execução. 

Também contribui para o papel de destaque do Jingle dentro do comercial o fato 

de o texto da locução não trazer nenhuma contribuição nova, diferente do que já 

houvera sido trazida à tona pela letra do Jingle – apenas faz referência ao “efeito 

purificador de odores” do sabonete. Ao contrário, o texto traz traços de pouca elegância 

estilística, sobretudo quando lembra ao consumidor que a “transpiração deixada nos 

poros exala odores muito desagradáveis que você não sente; mas os outros, sim”. 

Carente de informações relevantes e de um texto pautado por um maior acuro de 

redação, a locução ainda enfrenta um outro problema, advindo da produção do Jingle. O 

texto da locução começa a ser proferido após a nota final do Jingle. A voz do locutor 

soa tendo como pano de fundo o silêncio. 

O silêncio, a suceder a sonora Marchinha de Carnaval determina a impressão de 

“pobreza” sonora e o texto da locução perde, naturalmente, a força expressiva. 

Desse modo, o protagonista do comercial do Sabonete Lifeboy é o Jingle, que 

desempenha a função de criar a atmosfera musical para que a letra expresse todas as 

qualidades do produto de forma concisa e precisa. Tal função é desempenhada de modo 

completo pelo Jingle. 



 

1.17 Jingle Sal de Frutas Eno 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O salto ascendente desde a terceira nota da Escala Maior até a quinta 

nota da Escala, sucedido do salto descendente desde a terceira nota da Escala Maior, 

executada uma oitava acima, até a primeira nota da Escala, configuram o arpejo do 

acorde perfeito maior partindo sempre desde a terceira nota da Escala Maior – 

primeiramente pela oitava inferior, em seguida pela oitava superior. 

Ao arpejo das notas do acorde maior de primeiro grau, o movimento ascendente 

diatônico que parte da quarta nota da Escala maior, atinge a sexta nota da Escala e 

descende até a terceira nota da Escala, de onde a melodia partira no primeiro compasso. 

Finalmente, o movimento ascendente que percorre sexta e sétima notas até 

atingir a nota fundamental, num fragmento melódico da Escala Maior. 

A simplicidade extrema da melodia não provém apenas da seara do uso das 

notas, mas, também, da quantidade de notas envolvidas na linha melódica. Para A letra 

extremamente curta do Jingle, cujas três primeira frases são compostas por uma única 

palavra (sendo que duas dessa palavras são um dissílabo de três letras), o espaço para a 

construção de uma linha melódica mais ampla, mais extensa, fica restrito. 

Harmonia – Após a sucessão dos acordes primeiro grau – quinto grau com 

sétima – primeiro grau, o encadeamento ganha o adendo do segundo grau menor e por 

duas vezes é executado na sequência IIm – V7 – I. 

A extrema simplicidade harmônica se justifica pela não menos simples 

estruturação da melodia. 

Ritmo – O compasso quaternário é executado com acentuação igualmente forte 

no primeiro e no terceiro tempos, o que empresta à estrutura rítmica quaternária a 

sonoridade do compasso binário. 

Assim, a música tem a célula rítmica da Marcha a sustentar melodia, harmonia e 

letra na execução. 

O compasso quaternário, com sua sonoridade típica (acentuação forte no 

primeiro tempo e semi-forte no terceiro tempo) surge apenas pelo quinto compasso, 

quando a estrutura harmônica abandona o encadeamento I – V7 – I e se dirige para o 

segundo grau menor. 



Pelo penúltimo compasso, a inversão dos tempos acentuados (não mais primeiro 

e terceiro, mas, sim, segundo e quarto) pauta a convenção rítmica muito utilizada à 

época para sinalizar o final da música. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle do Sal de Frutas Eno se define pelo uso de quatro palavras 

diferentes ao longo de toda a parte A da música. Apenas quatro palavras. 

Como fora estruturada sobre o pilar do complexo pergunta-e-resposta, a letra 

aponta o incômodo estomacal na “pergunta” e, em seguida, na “resposta”, indica o 

produto que elimina o desconforto. 

 

Azia 

Eno! 

Mal estar 

Eno! 

 

Aproveitando a palavra do quarto verso da primeira estrofe, o nome do produto, 

o compositor faz a elisão das estrofes como fora a primeira frase da segunda estrofe 

começada na última da primeira: 

 

Garante alívio imediato 

 

A última frase da música traz uma expressão corrente, a indicar a eficácia do 

produto: 

 

É “zás traz”! 

 

A letra do Jingle se caracteriza não apenas pela simplicidade que corresponde à 

simplicidade da estruturação musical; a letra é, de certa forma, econômica ao extremo: 

as palavras são poucas, curtas, as frases são pequenas, estreitas. 

  

Do aspecto estrito da produção do Jingle 



Arranjo – Fundamental no Jingle do Sal de Frutas Eno é a exposição da letra 

com sua característica de um discurso conciso e econômico. 

Assim, a instrumentação, apesar de apresentar a guitarra havaiana, um 

instrumento que raras vezes fazia parte das instrumentações da música popular da 

época, tem a função apenas de acompanhar os cantores. Acompanhá-los de modo a 

marcar precisamente os tempos do compasso e apresentar a harmonização suficiente 

para sustentar a melodia cantada. 

O conceito do arranjo, então, contribui para com o objetivo-primeiro do próprio 

Jingle: expor a letra do modo mais simples e direto possível. 

O arranjo cumpre sua função, portanto. 

Instrumentação – O contrabaixo marca o primeiro e o terceiro tempos do 

compasso quaternário. Um chocalho representa a percussão e executa oito colcheias por 

compasso, acentuando sempre a segunda colcheia do par. Em adendo a essa estrutura de 

instrumentação pode-se ouvir uma guitarra havaiana a executar frases melódicas durante 

toda a parte A da música para, ao final da parte B, pontuar os tempos acentuados com os 

acordes da harmonia. 

Interpretação – Um cantor solista de voz grave sugere a espécie de incômodo 

estomacal e um duo de cantoras (uma contralto, de voz grave, e uma soprano, de voz 

aguda) aponta para o produto que solucionará o desconforto. 

Para sinalizar o desconforto provocado pelo mal do estômago, o cantor solista 

provoca uma espécie de distorção da própria voz, inflexionando a entonação para uma 

região mais grave do que a habitual, como a sugerir a dificuldade de entoar bem a 

melodia por conta do incômodo que está a sentir. 

Em contrapartida o duo feminino, que em nenhum momento se refere a 

incômodos ou desconfortos, interpreta a letra com afinação precisa, como a sorrir por 

saber como evitar os males do estômago. As vozes soam em conjunto e em uníssono 

todo o tempo, à exceção da última frase da música, quando entoam notas diferentes, 

porém perfeitamente harmônicas, formando um bicorde. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle é o único elemento expressivo do comercial do Sal de Frutas Eno. 

Portanto, naturalmente, é o protagonista do comercial. Cabe, então, a esta 

análise, notar se o Jingle é, em si, uma mensagem completa; se, porventura, o comercial 



não requer um outro elemento componente – no caso específico, um texto falado por um 

locutor, posto ser o comercial veiculado apenas pelo Rádio. 

O Jingle é de pouca duração, as estrofes da letra são curtas, as palavras 

pequenas. O Jingle tem como característica nítida ser econômico. 

No entanto, a economia que pauta a concepção do Jingle pode ser considerada 

sob o ponto de vista da concisão. O Jingle é econômico, porém conciso; o Jingle é 

econômico e conciso. 

Toda a mensagem do Jingle é estruturada de modo a ser a mais simples e precisa 

possível. Nada no Jingle excede o limite da necessidade. Tudo o que é necessário ser 

dito, ali o é; nada do que não é necessário aparece no Jingle. 

Assim, o que poderia ser um defeito grave do Jingle – a diminuta duração, as 

frases curtas, as palavras pequenas, o excesso de economia, enfim – torna-se uma 

qualidade a ser exaltada. O Jingle consegue dizer o estritamente necessário; estrutura a 

mensagem de modo conciso e preciso. Protagoniza o comercial por ser o único 

elemento expressivo e também por ser uma mensagem completa em si. Desempenha 

brilhantemente sua função, pois o consumidor que sofre de um dos males do estômago 

foi apresentado a um produto cujo comercial disse a ele tudo de que ele precisaria saber 

para poder se ver livre do incômodo estomacal. 

 

1.18 Jingle Talco Ross 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A pausa do primeiro tempo do compasso antecede a frase sem letra 

entoada pelo duo de cantoras: quatro notas delineando um arpejo de um acorde perfeito 

maior. 

O segundo compasso inaugura o movimento de ostinatum entre as notas terceira 

e a tônica do Modo Maior sobre o qual se construirá toda a melodia. 

O terceiro compasso apresenta um fragmento ascendente da Escala Maior, 

apoiado no direcionamento para o segundo grau tonal. 

O quarto compasso apresenta todas as sete notas de uma sequência melódica 

diatônica descendente que se inicia na nota do quarto grau da escala, apoiada pela 

ambiência criada pela dominante do tom maior. 



No compasso seguinte, a frase diatônica tonal que encerra a primeira parte da 

melodia. 

Toda essa primeira sessão melódica se repete. 

Em seguida à repetição, o locutor apresenta o texto falado, sobre o 

acompanhamento da melodia. 

Finalmente, após o texto do locutor, a mesma melodia retoma o tema A 

apresentado anteriormente. 

Toda a estrutura melódica é pautada por células características do emprego de 

recursos que exploram a tonalidade de modo a trazer em coleção elementos de profunda 

identidade sonora com o ouvinte; as sequências melódicas fincadas em movimentos 

entre as notas da Escala Maior remetem à estrutura-mor da música tonal: a Escala. 

Harmonia – O arpejo melódico descendente do primeiro compasso impõe o 

primeiro grau da tonalidade no acorde do acompanhamento da melodia. 

Somente à chegada do quarto compasso o primeiro grau é abandonado em favor 

do quinto grau, do acorde chamado “dominante”. O acorde de tensão perdura por mais 

um compasso e cumpre sua função ao ter seu elemento tensionador resolvido quando, 

no primeiro tempo do sexto compasso, tem a resolução novamente no primeiro grau. 

Como a primeira parte é repetida igualmente antes da entrada da locução e, 

também, logo em seguida ao final da locução, temos um encadeamento I – V7 – I ao 

longo de toda a música. 

Ao se valer do mais importante elo harmônico – a ida do quinto grau para o 

primeiro –, do mais forte elo harmônico existente na música ocidental, o compositor do 

Jingle não abre mão de uma estrutura sonora fortemente estabelecida no estofo musical 

do ouvinte. O caminho que leva o quinto grau para o primeiro é o encadeamento mais 

utilizado em todo o repertório da música ocidental desde os primórdios da história da 

música grafada, que remonta o século IV. 

Ritmo – A Marchinha de Carnaval impera na estrutura rítmica do Jingle. No 

entanto, ao inserir a síncopa logo na primeira nota após o arpejo melódico descendente, 

logo na primeira nota cantada com letra, a rítmica da marcha – fortemente ligada a uma 

estrutura pouco maleável constituída por sequências de colcheias – ganha contornos de 

maleabilidade extrema. A antecipação do “tempo forte” para a última metade do 

compasso anterior – em detrimento do primeiro tempo do compasso posterior – deixa a 

marchinha “sincopada”, portanto mais próxima da linguagem rítmica brasileira, em cujo 

cerne encontra-se a síncopa do samba. 



O mesmo fato se repete no quarto compasso e, também, após o texto do locutor, 

sempre no mesmo ponto da frase “Passa, passa, o Talco Ross”. A primeira sílaba da 

primeira palavra “passa”, em todas as ocasiões da música, é antecipada, propiciando o 

surgimento da síncopa. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

Surge, então, um formato que, ao longo da história do Jingle no Brasil, voltará a 

ser empregado: a economia de palavras em favor da maior exposição textual da marca. 

Em tom de doce desafio, a letra provoca o consumidor, ao delinear o verso 

“quero ver passar”. Em conjunção, utiliza de forma magistral a prosódia dos termos e, 

ao repetir o verbo, traz um movimento literal onomatopaico, ao utilizar a sonoridade da 

consoante “s” presente duplamente na palavra “passa”. 

A onomatopeia literal também é uma “onomatopeia musical”. O movimento 

melódico é estimulado pela fluência permitida pela palavra que conta apenas com uma 

consoante de explosão – de resto, vogais e a consoante sibilar “s”. A mesma consoante 

sibilar “s” se encontra presente no nome do produto. Desse modo, a letra ganha fluxo 

fonético e cria-se, ainda, a identidade plena entre a sonoridade das palavras “passa” e 

“Ross”. 

 

Passa, passa o talco Ross 

Quero ver passar 

Passa, passa o talco Ross 

Quero ver passar 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A frase melódica inicial tem o arpejo descendente do acorde maior 

cantado sem letra, com as intérpretes pronunciando apenas a vogal “o”. 

A frase descendente termina numa fermata proposital, que gera a expectativa 

para o início da frase com a letra. 

A instrumentação rítmica só entra em cena na anacruse para o terceiro 

compasso, quando, enfim, o ritmo da Marchinha de Carnaval toma conta de todo o 

cenário. 



Importante é notar que, à entrada da voz do locutor a pronunciar o texto sem 

melodia, o acompanhamento da música permanece o mesmo, qual tivera a incumbência 

de, ainda ali, dar suporte à execução musical. O final do texto falado coincide com a 

volta do tema musical e, devemos lembrar aqui, à época as tomadas das gravações eram 

todas conjuntas, feitas num único take; a precisão do instante da volta das vozes ao tema 

musical foi conseguida numa execução conjunta entre músicos, cantoras e locutor, sem 

nenhum recurso de edição posterior ao material gravado. 

Instrumentação – Temos, finalmente, a instrumentação musical presente no 

Jingle. 

Ao tradicional quinteto composto por dois violões – um violão-de-centro e um 

violão-de-sete-cordas – chocalho, pandeiro e surdo, ouve-se com certa clareza a 

presença de um instrumento de sopro, da família das madeiras: a clarineta, instrumento 

oriundo do septeto do chorinho, muito em voga à época. 

É importante notar o pleno equilíbrio sonoro existente entre o núcleo de 

instrumentação e o núcleo de intérpretes. 

Na época em que o Jingle foi gravado não existia sequer o conceito de mixagem 

musical. O engenheiro de mixagem de então, em verdade, era um “posicionador”, que 

posicionava os instrumentistas e os intérpretes de modo a que os sons provindos de 

instrumentos com menor volume sonoro (violões), instrumentos com maior volume 

sonoro (instrumentos de percussão) e cantores produzissem um material gravado no 

qual um som não suplantasse o volume de outro. 

Vale ainda ressaltar: se as tomadas de gravação era todas realizadas em apenas 

um take, o instrumentista da época não podia se dar ao luxo de errar uma nota sequer 

em sua execução; o instrumentista da época era, de fato, um virtuose. 

Interpretação – 2 cantoras executam o tema musical. 

Nota-se plenamente o acuro de afinação, o acuro rítmico, a precisão da execução 

e, sobretudo, o acuro na pronúncia das palavras. 

Vale ressaltar que, à altura da produção do Jingle do Talco Ross, o rádio trazia 

em sua programação a música europeia e que fazia parte do repertório das 

programações de algumas emissoras de rádio a transmissão de óperas. Ademais, pelos 

anos 1940, grandes cantores da ópera italiana – Gino Becchi, Tito Schipa – visitaram o 

Brasil. Tal influência se faz notar nitidamente no modo de as 2 cantoras entoarem as 

notas utilizando técnicas do canto lírico e a pronúncia – sobretudo da consoante “r” – 

advinda da escola técnica do belcanto italiano. 



Por fim, não se deve esquecer que os anos 1940 são o tempo em que, na esteira 

do grande sucesso internacional alcançado por Carmem Miranda, brotam as primeiras 

gerações de “Cantoras do Rádio”; grandes intérpretes da música popular brasileira, que 

faziam gigantesco sucesso no rádio. 

O resultado sonoro da interpretação do Jingle expõe a altíssima qualidade da 

geração de cantoras de que a música brasileira dispunha à altura; cantoras com os 

ouvidos apurados pela audição, no rádio, de óperas interpretadas por grandes cantoras 

líricas; com técnica apurada pela presença de grandes cantores líricos presentes no 

Brasil; e inspiradas pelas interpretações da grande cantora popular do Brasil na primeira 

metade do século XX: Carmem Miranda. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Ao dividir o papel de protagonista do comercial com o texto falado por um 

locutor, o Jingle do Talco Ross enfrenta a dificuldade de não ser a personagem principal 

da peça publicitária porém, ao mesmo tempo, ter de ser relevante para a construção da 

mensagem. 

Assim, o compositor estrutura o Jingle de modo a envolver a letra da música 

num contexto no qual ela seja facilmente perceptível e absorvida. Para tanto, escolhe a 

Marchinha de Carnaval (gênero rítmico de muito sucesso à época) de melodia simples e 

harmonia ainda mais simples; é preciso que a letra atraia os ouvidos. 

Fincada num único par de frases textuais, a letra também não traz nenhum grau 

de complexidade. O discurso direto, no qual a personagem que canta a letra conclama o 

consumidor a passar o Talco Ross fica distante daquilo a que se pode denominar 

“complexidade textual”. 

No entanto, ao “desafiar” o consumidor pela segunda frase da estrofe “quero ver 

passar”, a letra do Jingle abre a porta para o texto falado pelo locutor, no qual este 

discorre sobre os proveitos advindos do uso do Talco: o Talco Ross “suaviza sua cútis”, 

“traz beleza e conforto para a sua pele”. 

Em perfeita sincronia – não apenas de tempo entre as execuções cantada e 

falada, mas também de ideias –, texto falado e texto cantado definem a estrutura da 

mensagem: a letra do Jingle tem a função de chamar a atenção do ouvinte pelo uso do 

recurso do discurso direto com o consumidor e o texto falado cumpre a função de 

explicitar todas as benesses advindas do uso do produto. 



Desta feita, não sendo o único elemento do comercial, o Jingle do Talco Ross 

desempenha um papel de “parceiro” do texto falado. O Jingle não é o protagonista do 

comercial, tampouco ocupa posição de somenos importância. O Jingle do Talco Ross é 

o parceiro ideal encontrado para ladear o texto falado. 

 

1.19 Jingle Vinagre Castelo 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A descida diatônica da Escala Maior percorrendo toda a extensão das 

oito notas da Escala é a estrutura melódica de toda a parte A da música, quando já se 

estabelece a forma pergunta-e-resposta do tema musical, que pautará todo Jingle, até a 

última estrofe. 

Pela parte B, durante a segunda estrofe da música, por duas vezes a cantora 

solista executa a frase diatônica sobre a Escala Maior e o coro masculino “responde” 

com o salto ascendente sucedido pelo descendente partindo e voltando para a mesma 

nota, qual fora uma bordadura. 

A coda da primeira parte da música, os dois versos que sucedem a estrofe da 

parte B, partem em movimento diatônico desde a nota fundamental e encerram na 

mesma nota fundamental, uma oitava acima. 

A parte A é novamente executada, não é sucedida pela melodia da parte B e tem 

sua própria coda, quando a cantora solista propõe a frase melódica e o coro masculino 

arremata o trecho terminando na nota fundamental. 

Harmonia – Após a sucessão dos acordes primeiro grau – quinto grau com 

sétima – primeiro grau, que domina a parte A da música, o sobejamente utilizado 

encadeamento segundo grau menor – quinto grau com sétima – primeiro grau – sexto 

grau menor – segundo grau menor – quinto grau com sétima – primeiro grau, utilizado 

desde o princípio do século XVI na música ocidental, sustenta a melodia da parte B da 

música. 

Pela volta da parte A, a mesma estrutura harmônica quando da execução na 

primeira feita. 

Finalmente, para os dois últimos versos da última estrofe, o previsível 

encadeamento segundo grau menor – quinto grau com sétima – primeiro grau para 

encerrar a música. 



Ritmo – A rítmica movida do Baião em compasso binário embala os versos do 

Jingle do Vinagre Castelo. 

A acentuação do instrumento de percussão de sonoridade grave nas primeira, 

quarta e sétima semicolcheias do compasso empresta a característica rítmica movida e 

envolvente ao Baião. 

As oito semicolcheias do compasso são marcadas pelo instrumento de percussão 

de sonoridade aguda. 

As síncopas da melodia completam o quadro da rítmica movida e envolvente do 

gênero escolhido para a música do comercial. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A estrutura pergunta-e-resposta que pauta toda a música tem, no elemento de 

letra, uma componente em perfeita sintonia com melodia e harmonia. 

A parte A da música tem a estrutura mais dilatada tanto de “pergunta” quanto de 

“resposta”; um par de versos para cada manifestação: 

 

O Vinagre Castelo 

É o melhor para mim 

O Vinagre Castelo 

É o melhor para mim 

 

Já na parte B, incluindo a coda da estrofe de dois versos, “pergunta” e “resposta” 

contam apenas uma frase. 

 

Enriquece a salada 

Castelo! 

Melhora o tempero 

Castelo! 

 

Faz um molho cheiroso e gostoso 

É o vinagre verdadeiro 

 

A parte A se repete. 



 

O Vinagre Castelo 

É o melhor para mim 

O Vinagre Castelo 

É o melhor para mim 

 

E, a saltar diretamente para a coda da música, repete-se a distribuição de uma 

frase para “pergunta” e uma frase para “resposta”. 

 

Castelo rende mais 

Porque é bom até o fim 

 

A letra do Jingle alterna trechos de concisão de idéias e de expressão, como na 

parte A, e trechos mais dilatados, mais descritivos, como na parte B. Ambas as codas 

seguem o padrão de concisão da primeira parte da música. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjo do Jingle do Vinagre castelo traz, primeiramente, a 

inovação na instrumentação. 

A substituição dos instrumentos típicos do gênero escolhido para a música do 

comercial visa a atenuar a semelhança explícita com o próprio gênero; a música do 

comercial não tem como valência maior a identificação com o Baião, não necessita da 

imediata identificação com gênero. 

Assim, a sutileza da instrumentação se dá tanto na escolha dos instrumentos 

quanto no modo de executá-los. Os instrumentistas pautam suas interpretações de modo 

a não aproximar sobremaneira a sonoridade do Jingle da sonoridade típica do Baião; 

afinal, o produto a ser anunciado não mantém vínculo exclusivo com o universo do 

nordeste brasileiro, região com a qual o Baião é imediatamente identificado. 

A estratégia de concepção do arranjo se mostra precisa, pois a cantora solista 

tem a liberdade de interpretar o Jingle de modo tam,bem distante da sonoridade típica 

esperada para a execução de um Baião. 

Assim, o gênero escolhido para a música do comercial assume a posição de um 

gênero musical, nada mais do que isso; não é um gênero que explicita qualidade, 

categoria, característica do produto. 



Instrumentação – O Baião, cuja instrumentação típica é o trio formado por 

sanfona, triângulo e zabumba, conhece uma formação muito diferente na produção do 

Jingle do Vinagre Castelo. 

Primeiramente nota-se a substituição do instrumento harmônico: em lugar da 

sanfona, é um inesperado xilofone que sustenta o elemento harmônico durante toda a 

execução. 

Também no naipe da percussão pode-se notar o caráter inovador da 

instrumentação utilizada no Jingle. 

O instrumento de sonoridade grave ainda é a zabumba. Porém, em lugar do 

tri6angulo, a sonoridade aguda fica a encargo do chocalho, que executa as notas de curta 

duração de forma precisa e ritmada. 

Interpretação – Uma cantora solista e um coro masculino são as personagens 

da estrutura pergunta-e-resposta que pauta todo o Jingle. 

A cantora solista tem a voz aguda nítida e utiliza toda a técnica de canto para 

pronunciar corretamente cada uma das palavras, ressaltar as consoantes e fazer vibrar as 

vogais. 

O coro masculino, formação utilizada com grande frequência à época, entoa as 

frases melódicas em forma de acordes produzidos por três notas diferentes provenientes 

do naipe das vozes masculinas; raras são as frases cantadas em uníssono. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Jingle e texto proferido pela locução dividem o espaço expressivo do comercial 

do Vinagre Castelo. 

Dividem o espaço expressivo porém não dividem o papel de protagonista do 

comercial; o protagonista destacado do comercial é o Jingle. 

Após a exposição da parte A e da parte B da música, o texto composto de uma 

única frase que muito pouco, quase nada, acrescenta à mensagem contida no Jingle: a 

locutora se dirige ao consumidor e, pelo uso do discurso direto, o aconselha “tenha 

sempre em sua casa Vinagre Castelo”. 

Caso fosse tirada a frase da locução, falta nenhuma faria para a estrutura da 

mensagem do comercial; o Jingle já expressara o necessário. 

Pela letra do Jingle o consumidor já fora informado de que o Vinagre Castelo 

“enriquece a salada”, “melhora o tempero” e “faz um molho cheiroso e gostoso”. 

Portanto, as qualidades do vinagre já foram expostas. 



Outras duas características do vinagre já foram trazidas em coleção; uma do 

ponto de vista de um consumidor que já provou e aprovou o produto: “é o vinagre 

verdadeiro” e outra que provém do ponto de vista do próprio anunciante: o vinagre 

“rende mais”, e rende mais porque “é bom até o fim”. 

Definido por tantos qualificativos, naturalmente é possível concluir: “o Vinagre 

Castelo é o melhor para mim”. 

O Jingle protagoniza o comercial e desempenha precisamente sua função: 

apresentar, caracterizar e qualificar o produto. 

 

1.20 Jingle Vinho Reconstituinte Silva Araújo 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A parte A da música é composta por uma estrofe de apenas dois 

versos: o primeiro parte da terceira nota da Escala Maior e, ao chegar na nota 

fundamental da Escala, pelo primeiro tempo do segundo compasso, repete a nota por 

seis vezes e, em seguida, pelo terceiro compasso, repete por quatro vezes a sexta nota da 

Escala para, então, repousar sobre a quinta nota da Escala Maior; o segundo verso parte 

da quinta nota e, em movimento diatônico, atinge a nota fundamental executada uma 

oitava acima. 

Após a locução, a parte B tem o primeiro verso idêntico ao primeiro verso da 

parte A; o terceiro verso, similar ao segundo verso da parte A, é antecedido por um 

segundo verso composto pelo arpejo ascendente sobre o acorde de primeiro grau maior, 

partindo da quinta nota. 

Finalmente, o quarto verso da parte B é composto pelo movimento diatônico 

ascendente que parte desde a quinta nota da Escala e atinge a nota fundamental, uma 

oitava acima, para encerrar a melodia. 

Harmonia – A estrutura harmônica da parte se repete pela parte B. 

Após o primeiro grau que inicia a música, a sequência de acordes de quarto grau 

e quinto grau com sétima leva o encadeamento harmônico para o primeiro grau. 

Em seguida, em lugar do previsível sexto grau menor, o compositor optou pelo 

quinto grau com sétima de segundo grau. Duas opções interessantes: primeiramente 

porque optou por enriquecer harmonicamente a sequência pelo uso do acorde maior 

com sétima em lugar do acorde menor; também porque, ao optar pelo quinto grau com 



sétima de segundo grau, naturalmente optou por continuar o encadeamento pelo 

segundo grau menor, em lugar do quarto grau, utilizado no início da música. 

Após o segundo grau menor, o encadeamento tonal V7 – I, utilizado para definir 

o centro tonal, encerra a música. 

Ritmo – O compasso ternário da valsa caracteriza a rítmica do Jingle. 

Ressaltado pela repetição das colcheias do segundo e do terceiro compassos, 

sucedidas pelas três semínimas do compasso seguinte, da melodia, a estrutura ternária 

da valsa se torna ainda mais nítida. 

Pelo segundo verso da parte A, que tem melodia similar quando da parte B, a 

semínima da anacruse do compasso cinco é seguida pelo par de colcheias encadeado 

com o par de semínimas, movimento melódico também identificado com a valsa. 

Por fim, o compasso ternário tem a acentuação somente no primeiro tempo do 

compasso, executado pela sonoridade grave dos instrumentos (o bordão do violão, o 

baixo do piano) e os dois tempos sem acentuação do compasso são marcados pela 

sonoridade aguda dos instrumentos. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle, pela estratégia do discurso direto aconselha o consumidor logo 

no primeiro verso: 

 

Tome Vinho Reconstituinte Silva Araújo 

 

E apresenta o motivo pelo qual o consumidor deve atender ao aconselhamento: 

 

O tônico que vale saúde 

 

Pela segunda parte da música, o recurso da pergunta não-retórica é utilizado na 

inserção de uma segunda frase na estrofe de quatro versos. A resposta à pergunta 

encerra a letra da música asseverando a qualidade do produto anunciado. 

 

Tome Vinho Reconstituinte Silva Araújo 

Por quê? 



É começo 

De vida nova para você 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A valsa em andamento rápido requer a nítida acentuação no primeiro 

tempo do compasso. Para tanto, o arranjo deve ser todo pautado pela célula rítmica 

marcada tanto pelos instrumentos harmônicos quanto pelos instrumentos de percussão. 

No entanto, o arranjo do Jingle do Vinho Reconstituinte Silva Araújo não conta 

instrumentos de percussão. Vai daí a acentuação ainda mais nítida do primeiro tempo 

por parte dos instrumentos harmônicos. 

Todo o arranjo visa a deixar a instrumentação no plano de fundo para que as 

vozes do coro masculino fiquem em primeiro plano e, portanto, a letra da música mais 

próxima do ouvinte. 

A intenção do arranjador se concretiza na gravação. 

Instrumentação – Dois violões (um violão de centro, a executar os acordes da 

harmonia e um violão com cordas de nylon a pontificar as notas graves do baixo) e um 

piano perfazem a estrutura instrumental responsável por delimitar a harmonia e marcar 

precisamente as células rítmicas. 

O piano arpeja frases melódicas de contracanto na região aguda do instrumento. 

Um naipe de sopros da família das madeiras (dois clarinetes e um saxofone) 

executa a melodia da música durante a locução. 

Interpretação – Um coro masculino entoa a melodia em uníssono durante a 

parte A da música. 

Ao final da parte B as vozes masculinas seguem rumos melódicos distintos e 

formam acordes no verso final da última estrofe da letra. 

Vale ressaltar que a interpretação do coro masculino preza por entoar com 

precisão escorreita cada um dos três tempos do compasso ternário, tornando, por vezes, 

um tanto mecânica a inflexão das palavras e tirando o movimento natural das passagens 

de uma nota a outra de uma melodia; a rigidez da precisão do tempo rouba, por vezes, a 

melodiosidade que a melodia permite à interpretação. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle do Vinho Reconstituinte Silva Araújo divide o espaço expressivo do 

comercial com o texto proferido pela locução. 



Dividem o espaço expressivo e dividem o papel de protagonista do comercial. 

Em verdade, seria extremamente difícil precisar o protagonista do comercial. 

Não há um protagonista destacado; ao contrário, Jingle e locução se complementam, um 

necessita do outro. Ambos não são mensagens completas de per se, requerem o 

complemento um do outro. 

De um lado, o Jingle traz ao comercial o discurso direto com o consumidor ao 

usar o verbo “tomar” no modo imperativo (“tome”), define o produto (o Vinho 

Reconstituinte Silva Araújo é um “tônico”), garante que o uso do tônico “é começo de 

vida nova“, e, sobretudo, embala tal mensagem em música. 

De outro lado, a locução descreve o produto, qualifica o produto com 

informações precisas, discorrendo sobre sua composição (“... contém cálcio, fósforo...”) 

e explicitando uma nova característica (“agora em dois modelos: o grande e o 

pequeno”). 

O Jingle não poderia prescindir da locução, sob pena de não descrever o produto, 

não qualificá-lo. A locução não poderia prescindir da locução sob pena de não definir o 

produto, de não travar um contato direto com o consumidor, de não dizer ao consumidor 

que o consumo do tônico é um verdadeiro “começo de vida nova”. 

Assim, protagonistas tanto Jingle quanto locução, ambos desempenham 

precisamente suas funções: a locução descreve o produto, o Jingle o define e o atrela ao 

consumidor.  

 

Considerações – Era do Rádio 

 

O início da década de 1930 no Brasil coincide com o cumprimento da primeira 

década do Rádio na vida do brasileiro. O principal veículo de comunicação de toda a 

primeira metade do século XX, no ano de 1932, já ocupava lugar de destaque na 

sociedade brasileira: já eram conhecidas as grandes estrelas do Rádio, já eram fartos os 

programas de enorme audiência, ainda não era conhecida tecnologia de gravação em 

fitas eletromagnéticas, o que tornava o processo de gravação de um Jingle uma tarefa 

que envolvia a perfeita sintonia entre os profissionais responsáveis pelo aspecto 

estritamente musical do Jingle, aqueles que construíam a sua sonoridade intrínseca, vale 

dizer, aqueles que podiam ouvir o Jingle em sua forma essencial, ouviam a composição 

em seu estágio estrutural mais puro (compositor, arranjador, músicos instrumentistas e 

intérpretes cantores) e os profissionais responsáveis pelo aspecto estrito da produção do 



Jingle, aqueles que construíam a sua sonoridade extrínseca, vale dizer, aqueles que 

viabilizavam a possibilidade de o Jingle ser ouvido pelo público não envolvido na 

construção daquela música, aqueles que encontravam o Jingle em sua forma essencial e 

o transformavam num complexo sonoro cuja estrutura não mais era a pura composição 

executada pelos músicos e intérpretes; era a música que passara pelo processo de 

produção e gravação para pode se tornar a música passível de veiculação. 

O comercial que era veiculado pelo Rádio no Brasil durante as décadas de 1930 

e 1940, contava, à altura, duas formas expressivas cujos recursos de utilização 

permitiam a construção e a emissão da mensagem: o Jingle e o texto falado de uma 

locução. A parelha Jingle e locução coabitavam o espaço do comercial e ainda não 

tinham a companhia do elemento imagético, que só assomaria na década de 1950. 

A Era do Rádio reserva ao Jingle uma função a mais do que este teria a partir de 

1950: a de trazer à imaginação do ouvinte as imagens que a música cantava. À falta da 

possibilidade de concretizar a emissão de uma imagem, quedava o Jingle responsável 

por fabricar tal imagem na imaginação do ouvinte. A análise da função do Jingle da Era 

do Rádio passa, portanto, pela necessidade de este ser tanto completo quanto possível; 

de este trazer em si, muito bem estruturados, todos os elementos pertinentes à sua forma 

de expressão (melodia, harmonia, ritmo e letra) para, assim, se tornar uma mensagem 

completa, que empresta ao ouvinte até mesmo as imagens de que ainda o comercial não 

dispõe. 

Por vezes o Jingle da Era do Rádio conseguiu atingir esse grau de excelência, o 

estágio no qual pode prescindir do texto falado da locução sem com isso comprometer a 

força expressiva do comercial; outras vezes foram necessários os usos do texto da 

locução, pois o modo como o Jingle foi estruturado não permitiu a este se tornar um 

elemento completo e, caso prescindisse do texto da locução, comprometeria estrutura de 

construção do comercial. Outras vezes, ainda, o comercial faz uso do texto falado da 

locução, porém tal uso não seria necessário, não era vital; o Jingle, bem estruturado, 

seria um elemento expressivo completo, não precisaria da companhia do texto da 

locução que, por vezes é redundante, por vezes, ineficaz. Outras vezes, finalmente, o 

comercial foi estruturado fincado apenas sobre o pilar do Jingle, porém este foi 

estruturado de modo insuficiente em um ou mais de seus elementos e comprometeu a 

qualidade do comercial; em palavras chãs, o comercial “apostou todas as suas fichas” no 

Jingle, mas este não apresentou o caráter de uma manifestação expressiva completa. 



Os Jingles dos produtos Astringosol, Brahma Chopp, Brilhantina Glostora, 

Cigarros Marca Veado, Creme Dental Gessy, Creme Dental Kolynos, Detefon, Pão 

Bragança e Sal de Frutas Eno fazem parte do primeiro grupo mencionado: os comerciais 

prescindem do texto da locução e delegam toda a função expressiva ao Jingle. Uns mais, 

outros menos bem estruturados; uns mais, outros menos completos; uns utilizando os 

recursos de linguagem de modo mais sofisticados, outros menos; estes Jingles não 

necessitam da presença do texto falado da locução. Toda a mensagem do comercial fica 

a encargo do Jingle e este a transmite a contento, desempenha sua função de forma 

precisa. 

Os Jingles dos produtos Loção Brilhante, Melhoral, Ótica Fluminense, Pílulas de 

Vida do Doutor Ross, Sabão Platino, Talco Ross e Vinho Reconstituinte Silva Araújo 

fazem parte do segundo grupo mencionado: os comerciais são estruturados sobre os 

pilares expressivos do Jingle e do texto da locução. Ao prescindir de um ou de outro, o 

comercial se tornaria incompleto. Assim como no primeiro grupo mencionado, os 

comerciais que se valem do texto da locução em conjunto com o Jingle por vezes são 

mais bem estruturados, outras vezes, menos; por vezes são mais completos, outras vezes 

menos; por vezes utilizam os recursos de linguagem de modo mais sofisticados, outras 

menos; no entanto, todos são parte do grupo de comerciais cujos Jingles necessitam da 

presença do texto falado da locução e com este estabelece a parceira na função de 

transmitir a mensagem do comercial. 

Os Jingles dos produtos Conhaque Ipiranga, Sabonete Lifeboy e Vinagre Castelo 

fazem parte do terceiro grupo mencionado: os comerciais são estruturados sobre os 

pilares expressivos do Jingle e do texto da locução, porém o texto da locução não 

acrescenta nada essencial à mensagem; por vezes é redundante, traz frases que apenas 

fazem reforçar o que a letra do Jingle já apresentou, outras vezes é ineficiente, pois o 

texto da locução não acrescenta informações essenciais sobre o produto. De certa forma 

o comercial aparenta uma espécie de “insegurança” quanto à estruturação do Jingle e, 

por temer ser o Jingle incompleto em si, lança mão do recurso de fincar-se por sobre o 

outro pilar expressivo, o texto da locução. No entanto, denota a avaliação pouco precisa 

do Jingle que, em verdade, traz consigo todo o conteúdo e a forma da mensagem; o 

comercial poderia prescindir do texto falado, pois ainda assim seria expressivamente 

completo. 

Finalmente, o Jingle do produto Alka Seltzer faz parte do quarto grupo 

mencionado: o comercial é estruturado sobre o pilar expressivo do Jingle, porém a 



estrutura deste apresenta falhas em um ou mais de seus elementos.  A mensagem, então, 

apresenta falhas estruturais e a qualidade do comercial fica aquém da esperada. Em 

verdade, para solucionar o problema, seria necessário acrescer o elemento expressivo do 

texto de uma locução a fim de complementar a mensagem e, pelo uso desse recurso, 

aproximar o comercial do segundo grupo aqui mencionado ou reestruturar o Jingle de 

modo a corrigir s falhas apresentadas e, assim, aproximar o comercial do primeiro grupo 

aqui mencionado. 

O discurso do Jingle na Era do Rádio é estruturado tendo em vista ser este o 

único elemento expressivo do comercial ou, ao menos, um dos dois elementos 

expressivos componentes do comercial. Desse modo, o acuro na estruturação do 

discurso do Jingle é fundamental para a concretização de um comercial bem construído, 

bem qualificado. 

É possível notar na construção do discurso do Jingle pelas décadas de 1930 e 

1940 que compositores e produtores ainda estão a aprender a lidar com o elemento 

expressivo. Por vezes, como no caso do Jingle da Alka Seltzer, o comercial conta 

apenas com o Jingle como elemento expressivo, porém a estrutura composicional 

apresenta lacunas que deixam transparecer, ao mesmo tempo, a intenção do compositor 

(definir uma mensagem nítida, concisa, eficaz) e a não-concretização das intenções por 

conta de falhas na estruturação da mensagem (não explicita a que uso o produto se 

destina, traz elementos da sonoridade de cantigas infantis para o comercial de um 

produto para males do fígado advindos do uso de bebida alcoólica). 

Há os casos nos quais o comercial é construído sobre os dois pilares expressivos 

possíveis à época: o Jingle e o texto falado da locução. No entanto, a construção do 

comercial apresenta a falha estrutural de fazer uso da locução quando esta não é 

essencial; por vezes, é dispensável. Nota-se, por exemplo, nos comerciais do Conhaque 

Ipiranga e do Vinagre Castelo, que texto da locução (a reiterar, no primeiro caso, o 

nome do produto já citado um par de vezes na letra do Jingle e ressaltar sua qualidade 

também explicitada na letra do Jingle; composto, no segundo caso de uma única frase, a 

aconselhar o consumidor a “ter sempre em sua casa” o produto) nada acrescenta à 

mensagem, já completamente estruturada pelo Jingle. Nota-se, também, e com mais 

flagrante falha estrutural, no comercial do Sabonete Lifeboy que o texto falado da 

locução não apenas deixa de acrescentar, mas subtrai qualidade ao comercial, pois é 

mais extenso do que seria necessário, traz as informações pelo uso de uma linguagem 

vazia de requinte e, sobretudo, porque é deslocado no tempo do comercial – a locução 



tem lugar quando o Jingle terminou, é feita sem nenhuma sonoridade de fundo e, por 

isso, não estabelece vínculo com o Jingle, o outro elemento expressivo componente do 

comercial. É possível notar, portanto, que o domínio do uso da linguagem ainda não é 

pleno pelas décadas de 1930 e 1940; não há a certeza de que a mensagem contida no 

Jingle é completa em si e que, portanto poderia prescindir do texto falado da locução. 

O comercial da Era do Rádio, por vezes, foi construído estratégica, 

propositalmente, sobre os dois pilares expressivos possíveis à época: o Jingle e o texto 

falado da locução. Estruturados a partir da concepção de que a mensagem musical e a 

mensagem textual se complementariam uma à outra, os casos específicos analisados 

varrem desde os comerciais da Ótica Fluminense e do Melhoral, cujos Jingles 

necessitaram dos textos falados das locuções para que estes explicitassem o que àqueles 

era ausente, vale dizer, o Jingle cumpria a função de ambientar o ouvinte no contexto da 

mensagem, mas não se referia ao produto (no caso específico do comercial da Ótica 

Fluminense tampouco ao anunciante), função delegada à locução; até o comercial da 

Loção Brilhante, no qual o Jingle “dialoga” com a locução, alternando frases melódicas 

e suas respectivas letras (frases musicais) com frases textuais que ora descrevem o 

produto, ora se dirigem diretamente ao consumidor, aconselhando-o a adquirir o 

produto; passando pelos comerciais das Pílulas de Vida do Doutor Ross, do Vinho 

Reconstituinte Silva Araújo e do Talco Ross, nos quais a locução descreve as 

características, a composição da fórmula, a função do uso, as qualidades intrínsecas ao 

produto ou mesmo descrevem apenas a promoção de uma campanha específica, como 

no caso do comercial do Sabão Platino. 

Por fim, há os comerciais da Era do Rádio que apresentam o Jingle como seu 

único – e completo – elemento expressivo; os comerciais prescindem do texto da 

locução. Por vezes a estruturação desses comerciais apresenta lacunas no uso da 

linguagem, como no caso do comercial dos Cigarros Marca Veado (a identificação do 

consumidor de outras marcas de cigarro com personagens de condutas pouco louváveis 

na vida cotidiana em sociedade é um recurso que poderia ter sido evitado; afinal, o 

Jingle se estende em tempo para pode fazer tais menções sem que estas venham a 

enriquecer o que já fora trazido em coleção nos primeiros momentos do Jingle) e do 

Detefon (a opção pela interpretação pouco bem definida do cantor solista, que fica a 

meio caminho entre a caracterização e a caricaturização da personagem que canta a letra 

da música); porém mesmo apresentando tais falhas estruturais se mantêm como 

manifestação expressiva completa em si e que não requerem qualquer espécie de 



complementação. Outros exemplos trazem Jingles também completos em si como forma 

de expressão estruturada e fazem uso dos recursos de linguagem de modo magistral, 

como nos casos dos Jingles do Astringosol (que narra a transformação da personagem 

da “bela Tereza” após o uso do produto, criando uma pequena história ao redor da 

personagem fictícia com a qual o consumidor imediatamente se identifica), da Brahma 

Chopp (que apresenta a nova forma de engarrafar o produto como sendo “nova”, não 

“melhor” e, ademais, mantendo a mesma qualidade do produto quando acondicionado 

do modo precedente), da Brilhantina Glostora (cujo Jingle, a paródia de uma Marchinha 

de Carnaval de sucesso à época, é pleno em requinte no uso de imagens como “a 

elegância masculina” ou o “topete amassando”, que são expressas pela música e se 

completam no imaginário do ouvinte, do consumidor), do Creme Dental Gessy (cujo 

Jingle faz uso do recurso da ambientação sonora e imagética do local e da situação onde 

é apresentado o produto e suas qualidades), do Creme Dental Kolynos (que cria a 

ambiência do ambiente familiar na construção da interpretação do Jingle), do Pão 

Bragança (a traduzir todo o universo situacional da época na qual padeiros levavam 

pelas ruas os pães a seus fregueses) e o do Sal de Frutas Eno (que faz uso do recurso da 

síntese de idéias e palavras, trazendo pleno o conceito de “economia” expressiva ao 

Jingle). Jingles completos em si, estruturados de forma a não necessitarem de nenhuma 

espécie de complementação. A força expressiva da música do comercial. 

Partindo, pois, do princípio de que “a análise da função do Jingle da Era do 

Rádio passa, portanto, pela necessidade de este ser tanto completo quanto possível; de 

este trazer em si todos os elementos pertinentes à sua forma de expressão (melodia, 

harmonia, ritmo e letra) muito bem estruturados para, assim, se tornar uma mensagem 

completa, que empresta ao ouvinte até mesmo as imagens de que ainda o comercial não 

dispõe”; de certo modo a própria função do Jingle delega a ele o papel de protagonista 

do comercial produzido e veiculado no Brasil nas décadas de 1930 e 1940, ao longo da 

Era do Rádio. Seja pelo fato de o Jingle ser o único elemento expressivo do comercial, 

seja no contexto em que o Jingle coabita o comercial em parceria com o texto falado da 

locução, é considerável a importância do Jingle; sem a presença do Jingle, a mensagem 

veiculada pelo Rádio tem dificuldade em concretizar a realização do processo 

comunicacional que permite ao consumidor imaginar o que não lhe chega aos ouvidos 

pela emissão de imagens, mas, sim, de sons. O receptor da mensagem na Era do Rádio 

é, em essência, um ouvinte.  É preciso levar ao ouvinte a mensagem mais completa 

possível, a mensagem estruturada de modo a permitir que o ouvinte imagine aquilo que 



não pode ver. Tal mensagem necessita intrinsecamente do Jingle; o Jingle é vital para a 

estruturação da mensagem do comercial veiculado pelo Rádio no tempo em que o Brasil 

tinha no Rádio seu interlocutor com a Música. Se a Música lhe chega pelo Rádio, a 

mensagem que lhe chega pelo Rádio tem no Jingle seu protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A imagem e o som – A Era da Televisão 

 

2.1 Jingle Casas Pernambucanas 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Ao incidir por três vezes sobre a quinta nota da Escala Maior, o 

compositor estrutura a anacruse do primeiro compasso como a prenunciar, de fato, a 

sexta nota da Escala, quinta nota do acorde de segundo grau menor. Para tanto, faz o 

movimento melódico na direção da nota fundamental, volta à quinta nota da Escala 

Maior e, só então, inaugura o primeiro compasso. 

A melodia do segundo compasso repousa sobre a sétima nota da Escala Maior, 

terceira nota do acorde de quinto grau para, em seguida, no início do compasso terceiro 

ocorrer o desfecho da frase sobre a nota fundamental. 

Os movimentos melódicos dos primeiros compassos evidenciam a melodia 

diatônica construída de modo a tornar a audição confortável, sem expor o ouvinte a uma 

intrincada estrutura melódica; afinal, uma melodia farta em cromatismos não estaria em 

perfeita consonância com a imagem de um lar aquecido, do aconchego do corpo sob um 

cobertor de lã. 



Quarto e quinto compassos repetem a estratégia de encaminhar a melodia para a 

sexta nota da Escala Maior, quinta nota do acorde de segundo grau menor. 

O final do trecho conta ainda dois compassos que têm início pela nota 

fundamental executada uma oitava acima e se direciona para o desfecho na nota 

fundamental. Contudo, por ser ainda a primeira exposição da melodia, no final do 

sétimo compasso não encontramos a nota fundamental, mas, sim, a sexta nota da Escala, 

quinta nota do acorde de segundo grau menor, indicando a volta para o mesmo tema 

melódico, a ser cantado com nova letra. 

A melodia se repete idêntica, à exceção dos dois últimos compassos, quando se 

encaminha para terminar a música na nota fundamental da Escala Maior. 

Harmonia – O primeiro compasso, após a anacruse melódica, revela o início da 

sequência harmônica pelo segundo grau menor. 

 Seguido do quinto grau com sétima e do primeiro grau, o segundo grau menor 

ocupa o início da sequência harmônica apenas para estabelecer o encadeamento típico 

do repertório de música popular desde o início de sua documentação formal: IIm – V7 – 

I. 

 A escolha do acorde que indicará a repetição da sequência de acordes é feita pelo 

quinto grau de segundo menor; acorde utilizado com esta função no repertório do samba 

desde a década de 1930. 

Quando da primeira execução da melodia, o trecho não encontra o acorde do 

primeiro grau pelo final; o acorde de segundo grau menor, seguido do quinto grau com 

sétima, indica a volta para a mesma estrutura harmônica que embasou a melodia da 

primeira parte da música. 

Quando da segunda execução da melodia, segundo grau menor e quinto grau 

com sétima dão lugar ao primeiro grau e encerra-se a música. 

Ritmo – O samba, em compasso binário, é o ritmo escolhido para a música do 

comercial das Casas Pernambucanas. 

 A sequência de sete semicolcheias na anacruse do primeiro compasso indica o 

gênero do samba: distante do Samba-de-Enredo, próximo do Samba Sincopado, 

concretizado a partir do segundo compasso. 

 No entanto, num movimento estrategicamente bem localizado – no penúltimo 

compasso –, a síncopa dá lugar à sequência de três semicolcheias no primeiro tempo do 

compasso, como a recordar o ouvinte de que a forma do Samba se remete à frase 

melódica que dá início ao Jingle. 



 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle das Casas Pernambucanas começa com duas frases não 

cantadas; são as frases que definem de modo conciso toda a ambientação da música do 

comercial – sem, contudo, fazê-lo de forma pesada, sem que aparente terem sido 

colocadas de modo forçado para delimitar a situação; ao contrário, o diálogo entre duas 

personagens (a personagem que encampa o Eu-lírico da letra, interpretada por uma voz 

feminina, e a personagem do “frio”, interpretada por uma voz masculina: 

 

Mulher – Quem bate? 

Homem – É o frio. 

 

Sabedora de quem é a visita inesperada, a personagem feminina toma para si 

todo o discurso no qual rechaça o indesejado visitante: 

 

Não adianta bater 

Que eu não deixo você entrar 

 

Pela segunda metade da primeira estrofe, após “desiludir” o visitante, a 

personagem assevera que a decisão de não permitir que ele adentre sua casa é escudada 

por uma espécie de “protetor”, de super-heroi, a quem ela já delegara a função de 

“aquecer o lar” pelo inverno: o anunciante do comercial. 

 

As casas pernambucanas 

É que vão aquecer o meu lar 

 

Na primeira parte da segunda estrofe, como a se dirigir ainda à personagem do 

“frio”, a voz feminina especifica vários produtos que podem ser adquiridos pelo 

consumidor interessado em evitar as agruras do inverno: 

 

Eu vou comprar flanelas 

Lãs e cobertores, eu vou comprar 

 



Finalmente, a reafirmar a figura do super-heroi, a personagem feminina reitera 

sua confiança nos produtos do anunciante: 

 

Nas Casas Pernambucanas 

Eu nem vou sentir o inverno passar 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle  

Arranjo – Ouvem-se as batidas de alguém à porta. O recurso de sonorização é 

utilizado para introduzir o diálogo que acontece antes do início da música. 

Após o breve diálogo, uma introdução instrumental, pela qual são percorridas 

diatonicamente as notas da Escala Maior desde a quinta até a fundamental. A pausa 

antecede o início do trecho cantado. 

A instrumentação entra em cena após a anacruse do primeiro compasso. 

A partir de aí o arranjo apenas permite à cantora solista trazer à tona melodia e 

letra enquanto o acompanhamento fica no segundo plano sonoro, sem alterar 

andamento, ritmo ou gênero. 

Economia no uso dos recursos é a tônica do arranjo. 

Sabedor da força da letra e da adequação perfeita entre letra e música do Jingle, 

o arranjador tinha apenas uma missão a cumprir: deixar que o Jingle fosse executado do 

modo mais simples para que pudesse ser apreciado em sua forma-primeira, forma esta 

que se basta em si, não requer nenhuma espécie de contribuição. 

Instrumentação – Um clarinete executa a frase de introdução. A partir de então, 

a formação básica utilizada no repertório do samba da época: dois violões (um violão-

de-sete-cordas e um violão-de-centro), um contrabaixo e uma bateria. 

A instrumentação do Jingle das Casas Pernambucanas segue o conceito 

fundamental do arranjo: manter apenas a estrutura essencial para o acompanhamento da 

cantora solista. 

Interpretação – A cantora solista introduz o diálogo anterior ao início da 

música. Ela expressa uma espécie de curiosidade e malemolência, sobretudo pela 

inflexão da sílaba “ba”, da palavra “bate”. 

A personagem que interpreta o “frio”, pronuncia as palavras na região grave da 

voz, exagerando levemente a entonação. 



A partir de então, a cantora solista entoa a melodia com a voz na região média, 

primando pela afinação e pela pronúncia escorreita evidenciada na inflexão da 

consoante “r” executa qual consoante sibilar, não como consoante gutural. 

O uso se tais recursos provindos da Escola do belcanto italiano, permite à 

cantora a segurança técnica para que ela possa construir traços interpretativos plenos em 

estilo, mantendo as características da personagem quando apenas falava, ainda não 

cantava, e aderindo a isso a firmeza da voz e das expressões sonoras de uma 

consumidora decidida pelo produto. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Jingle, imagens do filme publicitário e texto falado da locução coabitam o 

comercial das Casas Pernambucanas. 

O desenho animado apresenta as personagens descritas pela letra do Jingle. A 

rigor, ilustram o que o Jingle traz expresso em música. 

O texto falado antes do início da música, no diálogo travado entre a personagem 

feminina e a personagem do “frio”, não é proferido por um locutor; portanto, em 

considerando o texto da locução apenas aquele que sucede a música, o Jingle passa a 

figurar como o protagonista do comercial. 

Isso se dá por conta de o texto da locução não acrescentar informações 

relevantes acerca dos produtos, tampouco do anunciante. Ademais, não traz também 

contribuição emocional ao que já fora trazido pela música. 

Assim, ao estabelecer o diálogo inicial, falado, como uma espécie de introdução 

ao Jingle, aquela faz parte da estruturação deste e, como tal, parte da estrutura da letra 

do Jingle; afinal, o diálogo não é cantado. 

Ao longo de toda a letra do Jingle pode-se notar a intenção do compositor de 

estabelecer uma identificação do consumidor com a personagem feminina que se 

prepara para a chegada do inverno sem que ela sequer se dirija ao ouvinte, sem que faça 

menção à intenção de transformar tal ouvinte em consumidor. A personagem discorre 

sobre o modo como ela pretende evitar o frio e estabelece sua estratégia para tal; o 

consumidor, sem o incômodo de ser abordado diretamente, se permite ouvir com 

atenção o que a personagem (com a qual já está plenamente identificado) tem a dizer. 

A intenção do compositor se torna ainda mais nítida quando a opção pelo arranjo 

discreto, econômico, se estabelece na execução do Jingle, permitindo que a letra se 

transforme no principal elemento da mensagem musical. 



A perfeita conjunção entre música e letra, então, evidencia a estrutura da 

construção do Jingle sobre o pilar da letra que traz todo o conteúdo necessário, 

embalado pela forma de uma música que serve de sustentáculo para a letra. 

A função do Jingle, então, se cumpre plenamente; ele é o protagonista do 

comercial e leva ao ouvinte uma mensagem completa em si, que não necessitaria do 

complemento do texto falado da locução. 

 

2.2 Jingle Cobertores Parahyba  

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Ao primeiro olhar, notamos que o Jingle dos Cobertores Parahyba 

conta não mais do que exatos cinco compassos. É, sem dúvida, uma construção musical 

pequena. Pequena, porém recheada de arquétipos sonoros, reconhecíveis “a olho nu”. 

Primeiramente, a utilização exclusiva da escala diatônica. Valendo-se da ausência de 

cromatismos (movimento melódico que engendra em si maior tensão do que o 

movimento diatônico), utilizando apenas as notas da escala maior, a melodia 

naturalmente se torna mais palatável, aconchegante, menos propensa a tensões 

melódicas eventualmente provenientes de movimentos cromáticos. Além disso, a 

tessitura completa da melodia está inserida numa distância de uma oitava. Uma oitava 

apenas. Inserido no contexto de apenas uma oitava melódica, não somos expostos a 

anseios, a grandes distâncias, não sentimos a necessidade de abandonar aquele 

ambiente. Circunscritos pela tessitura reduzida – e arquetípica – de uma oitava (a mais 

consonante entre todas as distâncias), nos deixamos quedar ao natural repouso sonoro; 

do repouso sonoro, ao repouso da noite de sono que se prenuncia. 

A região mais grave utilizada na escolha da tonalidade leva, inevitavelmente, a uma 

execução vocal menos volumosa, menos propícia e estridências. 

A repetição da mesma frase melódica cria uma espécie de mantra. Inscrita numa 

tessitura curta e cantada numa região que tende para o grave, a repetição da frase 

melódica torna a sonoridade um moto contínuo, que não requer atenção, ao qual não 

cabe reflexão; assim, a possibilidade de ser levado ao sono aumenta sobejamente. 

Harmonia – A característica harmônica da “canção de ninar”, pautada pela 

tonalidade maior, exposta no primeiro acorde da partitura, imediatamente (pela manobra 

conhecida nos compêndios da Harmonia Funcional pela alcunha de “cadência de 

engano”), se dirige à tonalidade relativa menor. Tal passagem harmônica é sobejamente 



utilizada em canções de ninar tradicionais de várias partes do mundo; é parte integrante 

do folclore, figurando, inclusive, na sequência harmônica do Boi da Cara Preta, canção 

de ninar arquetípica no imaginário coletivo brasileiro. A mesma sequência aparece, 

também, na célebre peça musical Acalanto, composição de Dorival Caymmi, que nos 

remete ao acalanto da mãe que embala o bebê à hora de dormir. 

Na segunda metade do segundo compasso, após o aparecimento do acorde do 

sexto grau menor, a sequência harmônica poderia se valer da estrutura pertencente à 

célula-mãe da harmonia ocidental, o encadeamento IIm – V7 – I para terminar a 

construção harmônica da frase. No entanto, o compositor optou pela inserção do quarto 

grau em detrimento do segundo grau menor (de surgimento mais recente na história da 

música). Tal opção traz uma concepção ainda mais arquetípica das estruturas 

harmônicas a serem utilizadas no Jingle. Ao passo que o encadeamento IIm – V7 – I 

remonta ao século XVI, o encadeamento IV – V7 – I é ainda mais antigo, remonta o 

século XIII, nos primórdios da tonalidade. 

Sendo assim, o compositor denota flagrantemente sua intenção de se remeter aos 

arquétipos musicais presentes nas estruturas escolhidas para a confecção de seu Jingle. 

Ritmo – O andamento lento do Jingle denota o principal objetivo musical da 

música: embalar a “hora de dormir”. 

O momento em que a mãe tenta levar a criança para a cama não pode contar com 

o adendo de músicas com células estreitas, com trocas bruscas de notas, com andamento 

presto. Ao contrário. Desse modo, faz-se necessária a utilização de andamentos lentos, 

que não tragam espécie alguma de possibilidade de excitação da criança, que carreguem 

em si a pulsação pausada e paulatina que levará a própria pulsação cardíaca de quem se 

dirige à cama mais lenta, propiciando a qualidade essencial para um bom repouso. O 

andamento lento impregna o ambiente e transforma a etérea “pulsação do ambiente” na 

pulsação determinada pela música. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

Já é hora de dormir 

Não espere mamãe mandar 

Um bom sono pra você 

E um alegre despertar 

 



À primeira imagem arquetípica, a “hora de dormir”, imediatamente apresenta-se 

o arquétipo da mãe. Mais ainda: a “mamãe”. 

Associa-se, então, a característica intrínseca a um “bom filho”, quando a letra 

solicita: “não espere mamãe mandar”. 

Deseja-se “um bom sono” – novamente o arquétipo de uma boa noite de sono –, 

precedida pelo carinho da mãe e pela obediência à “hora de dormir”. É importante notar 

a proliferação de consoantes nasais nos dois versos centrais da letra. Naturalmente mais 

“aveludada”, a consoante nasal traz a sensação de aconchego sugerida pela melodia. 

Finalmente, após o bom sono da noite, recorre-se ao arquétipo do “alegre 

despertar” do dia seguinte; a manhã sucedente à boa noite de sono tende a ser “alegre”, 

tende a transformar o dia seguinte num dia “alegre”. E, ao final deste dia, chegará, 

novamente a “hora de dormir”. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle  

Arranjo – A leveza da melodia acompanhada por instrumentos de cordas, 

construindo uma textura sonora na região mediana, sem arroubos graves ou agudos, 

entoada primordialmente numa região grave, não permite abalos sonoros. 

A imposição de uma pulsação lenta permite que o discurso seja todo construído a fim de 

“criar o ambiente” da ida à cama para dormir. 

Numa estratégia de grande valia, ao final da música, o ritmo impresso desde o princípio 

da execução, ganha um rallentando que o torna ainda mais lento, qual o próprio ritmo 

da chegada do sono que leva seu próprio tempo até a concretização do adormecer. 

Instrumentação – A instrumentação milimetricamente escolhida perfaz toda a 

teia sonora de que o arranjo se vale para transformar o ambiente sonoro num ambiente 

propício para a interpretação de uma genuína canção de ninar. Os acordes que sustentam 

a harmonia musical provêm do piano que arpeja (ao invés de tocá-los de uma só feita) 

os acordes sustentados pelo movimento do contrabaixo. As cordas, suavemente 

executadas, trazem a sonoridade límpida e relaxante, tão necessária para o momento. 

Como o Jingle foi produzido na década de 1950, já contou com o advento da fita 

magnética como parte integrante da tecnologia utilizada para a gravação. 

A possibilidade de gravar em mais de um take instrumentos e vozes, proporcionava um 

conforto para os músicos executantes; agora não mais era proibido errar na gravação. 

A fita magnética, ao permitir “desgravar” o que estivesse gravado sem total perfeição, 

trazia maior grau de escorreição (afinal era possível gravar várias vezes sobre a mesma 



fita, até que a tomada de gravação ficasse perfeita); porém, eventualmente, tenha trazido 

uma perda de capacidade de gravação do músico, uma espécie de “acomodação” pela 

possibilidade de poder errar várias vezes e ter seu erro “perdoado” e reparado pela 

tecnologia que chegara ao Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. 

Interpretação – A voz maviosa de uma cantora remete à voz doce de uma mãe. 

As vogais são pronunciadas sempre do modo mais “fechado” possível, evitando a 

tonicidade exacerbada das vogais “abertas” pertencentes à Língua Portuguesa. 

A cantora interpreta as palavras de modo a transparecer uma mãe carinhosa, ciente dos 

“deveres” do filho – e também das mães! –, serena à hora de dormir. Não se antevê 

gritarias, escândalos, histeria; ao contrário, a suavidade da voz da “mãe” e a inflexão 

precisa de suas palavras impõem sutil e delicadamente cada passo na construção do 

complexo ritual de levar a criança à cama, para seu repouso, para a sua “hora de 

dormir”. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A sequência de imagens do filme publicitário apresenta o momento em que a 

mãe leva a criança para a cama com o intuito de fazê-la dormir. Após a execução do 

Jingle, o locutor de voz maviosa reforça o já exposto pela letra do Jingle e complementa 

a mensagem publicitária ao apresentar o produto. O comercial que optou pela tríade de 

elementos expressivos tem um protagonista nitidamente definido: o Jingle 

Se, por um lado, as imagens do filme publicitário de certa forma narram pelo uso 

dos recursos visuais o que é possível imaginar apenas pelo uso dos recursos sonoros, o 

texto falado da locução explicita o que foi deixado antever perfeitamente pela letra da 

música, porém define o produto que está a levar tão bela música aos ouvidos de 

telespectadores, de ouvintes, de consumidores. 

Assim, caso o comercial dos Cobertores Parahyba fosse veiculado somente pelo 

Rádio e tivesse o limite de expressão até o último acorde da música, seria um comercial 

a trazer uma mensagem publicitária incompleta em si; faltaria a ele a especificidade que 

o texto da locução a ele empresta. 

No entanto, ainda que requeira o texto falado da locução ao final da música, o 

Jingle do comercial dos Cobertores Parahyba é estruturado de forma tão 

minuciosamente perfeita, que pode coabitar o espaço expressivo com outros elementos 

sem deixar de ser o protagonista do complexo expressivo do qual é constituído o 

comercial. 



A canção de ninar que se estabelece na construção da música (melodia diatônica, 

harmonia cuja sequência ancora a melodia e ritmo que delimita o gênero) interligada à 

letra que trata a criança com carinho ao mesmo tempo em que lhe mostra os limites de 

forma precisa e definida, leva ao ouvinte a uma realidade que este conhece bem de 

perto, a uma ambiência que lhe é familiar, a uma sonoridade com a qual ele se 

identifica, com a qual já está acostumado; afinal, a sonoridade arquetípica faz parte do 

ouvinte. 

A estratégia composicional de tornar a letra e, sobretudo, a sonoridade da música 

tamanhamente familiar ao ouvinte, cria um elo entre os dois lados da mensagem 

veiculada: a música que é emitida e o ouvinte que a recebe. De braços e ouvidos 

abertos. 

De tal forma envolvido emocionalmente com a música, o ouvinte se encontra 

“desarmado” e, portanto, “aberto”, “disponível” para a complementação da mensagem; 

para o texto da locução que pode vir a transformá-lo de ouvinte a consumidor. No 

entanto, exposto a uma música que carrega consigo tantos traços arquetípicos, tanto o 

ouvinte-que-se-transforma-em-consumidor quanto o ouvinte-que-não-se-transforma-

em-consumidor, jamais deixam de ser ouvintes. A música do comercial os acompanha 

por tempo indeterminado em suas vidas e as avós embalam as mães com aquela música, 

com aquele Jingle; as mães embalam as filhas com aquela música, com aquele Jingle; as 

filhas embalam suas filhas com aquela música, com aquele Jingle. As gerações de 

brasileiros se sucedem e o Jingle dos Cobertores Parahyba permanece. 

 

2.3 Jingle Coca-Cola 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O fragmento de quatro notas da Escala Maior ascendente partindo da 

quinta nota da Escala aponta para a chegada da nota fundamental ao final da frase, sobre 

o acorde do primeiro grau. 

 Contudo, num movimento assaz inventivo, pouco usual, a melodia do Jingle da 

Coca-Cola é desenhada de modo a repousar sobre o acorde do segundo grau menor; 

para tanto, o movimento melódico diatônico salta a sétima nota da Escala, atinge a nota 

fundamental e repousa na segunda nota da Escala, primeira nota do acorde do segundo 

grau menor. 



Pelo quarto compasso tem início a subida diatônica da Escala Maior desde a 

segunda nota da Escala até a sétima. 

Mais uma vez num movimento inventivo, o final da frase não se dá sobre uma 

nota pertencente ao acorde, mas na dissonante sexta nota da Escala Maior. 

Em seguida a melodia traça o desenho diatônico do movimento sobre a região do 

quarto grau, atingindo a nota mais aguda do trecho na primeira nota da Escala, 

executada uma oitava acima. 

Pela volta à região do primeiro grau, com o movimento baseado na quarta nota 

da Escala, o movimento melódico se dá com início pela sétima nota. 

Finalmente, valendo-se do mesmo recurso utilizado na primeira frase da música, 

o movimento diatônico ascendente partindo da quinta nota da Escala maior aponta para 

a chegada da nota fundamental ao final da frase, sobre o acorde do primeiro grau, e 

assim o faz, finalizando a música. 

Harmonia – O segundo grau menor é sucedido pelo quinto grau com sétima e a 

sequência termina no primeiro grau. 

 O encadeamento simples, contudo, não contrasta com a melodia que realiza 

movimentos sofisticados ao longo do trecho. 

 Após definir o encadeamento IIm – V7 – I, a estrutura harmônica se encaminha 

para o quarto grau. 

Aqui o requinte melódico encontra o correspondente harmônico quando este, em 

lugar de realizar a passagem para o quarto grau fazendo uso apenas do acorde de 

primeiro grau com sétima que se transforma no acorde de quinto grau do quinto grau, 

antecede este pelo segundo grau do acorde de quinto grau do quinto grau. 

Ao anteceder o acorde de passagem para o quarto grau, a sequência harmônica 

ganha um contorno de suavidade, estrategicamente colocado em contraposição ao ritmo 

lento da Marcha. 

Finalmente, para encerrar a música, o encadeamento I – VIm - IIm – V7 – I, 

adequado para o final do trecho. 

Ritmo – A Marcha em compasso binário, executada em andamento lento, beira 

o gênero de si tão próximo, a Marcha Rancho. 

 O compasso binário da Marcha executada em andamento lento permite o 

movimento harmônico mais amplo e dilatado, podendo os acordes ter durações de um 

compasso inteiro; tanto mais distendida a célula rítmica, mais nítidos os movimentos 

harmônicos. 



O gênero, de grande sucesso à época, permite, ainda, os desenhos melódicos de 

movimentos mais requintados, pois há tempo (graças ao andamento lento e à estrutura 

de tempo mais dilatada) para a construção e, sobretudo, para a assimilação da linha 

melódica pelo ouvinte. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle da Coca-Cola apresenta dois momentos bem definidos: o 

primeiro momento, nos primeiros dois versos da estrofe, no qual as qualidades do 

produto são apresentadas e o segundo momento, nos versos finais da estrofe, no qual a 

frequência do consumo do produto é apresentada: 

 

Queremos Coca-Cola 

Deliciosa, pura e refrescante 

Coca-Cola a toda hora 

Coca-Cola todo dia 

Todo instante! 

 

A estrutura pautada pelas frases curtas, tamanho pequeno, conteúdo conciso, 

delimita a mensagem literária a um espaço no qual menos o texto da letra discorre sobre 

o produto, tentando trazer imagens ao ouvinte; mais o ilustra, tentando caracterizar 

produto e consumo do produto ao consumidor. 

Desse modo, uma especificidade da letra do Jingle da Coca-Cola empresta a ele 

um nítido traço de qualidade: o nome do produto é aparece por três vezes em cinco 

frases; sem provocar o incômodo que a repetição poderia causar. Mérito do compositor, 

que soube se valer da célula rítmica distendida da Marcha executada em andamento 

lento, que distancia as palavras no tempo e transforma a repetição ostensiva no recurso 

estilístico utilizado para ressaltar a palavra-núcleo do texto. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle  

Arranjo – O violão executa a frase harmônica descendente enquanto os cantores 

executam a melodia ascendente. O recurso usado fartamente pelo repertório do Samba 

das décadas precedentes à década de 1950 no Brasil, não era comum no repertório da 

Marcha.  



 Porém, a partir do primeiro compasso, o arranjo segue o padrão dos arranjos 

feitos à época: instrumentos mantendo precisos ritmo e harmonia no acompanhamento 

dos cantores. 

 A frase final do Jingle tem violão e vozes executando frase harmônica e frase 

melódica ambas no sentido ascendente, recurso também amplamente utilizado no 

repertório da música popular da altura. 

Instrumentação – Dois violões, ambos violões-de-centro, e um naipe de 

instrumentos de percussão composto por surdo, pandeiro e chocalho, perfazem toda a 

instrumentação do Jingle em consonância com a espécie de instrumentação utilizada 

para o repertório do gênero à época. 

 Aos violões cabe a função de sustentar o encadeamento harmônico da música e à 

percussão as células rítmicas. 

 Violões e instrumentos de percussão sustentam harmonia e ritmo com marcação 

precisa do primeiro tempo da Marcha em compasso binário. 

Interpretação – Um coro masculino entoa, em uníssono, a melodia da música. 

 Partindo da região grave para a região média do registro vocal masculino, o coro 

mantém afinação escorreita e precisão na inflexão das consoantes ao longo de toda a 

execução. 

 Como requinte do arranjo, pelas penúltima e última notas da música o coro deixa 

o uníssono e passa a executar três notas diferentes para cada uma das sílabas “tan” e 

“te” da palavra “instante”. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Não foram encontrados registros de imagens do extenso comercial da Coca-

Cola. Desse modo, a análise do comercial deve ser pautada pela estruturação sobre dois 

pilares: o Jingle e o texto falado da locução, qual fora um comercial produzido e 

veiculado apenas pelo Rádio. 

Um longo trecho sem música, utilizando somente recursos de sonorização para 

caracterizar ações e ambiente, antecede a chegada do Jingle: uma personagem feminina 

“contracena” com uma personagem masculina de nome Romeu. A história se desenrola 

de modo a levar à conclusão que a falseta inicial da personagem masculina não mais se 

repetiria caso ele consumisse o produto anunciado. 

Como a aceitar plena e prontamente a sugestão, um coro masculino reitera a 

intenção da personagem Romeu nas palavras da letra do Jingle. 



O comercial, portanto, tem como elemento expressivo central a história das 

personagens que antecedem a chegada do Jingle. A música do comercial é um 

complemento da mensagem. De tal modo que poderiam ser consideradas duas partes 

distintas do mesmo comercial; afinal, durante toda a história que antecede o Jingle não 

há um traço sequer de música e, por outro lado, assim que tem início a música, a 

história é deixada para trás; dois elementos cujos discursos não são interligados, 

somente se complementam pelos usos dos diferentes recursos possíveis: a história sem 

música e a música sem a história. 

Como foram duas partes distintas do comercial, ambas são estruturadas visando 

serem mensagens completas em si, mensagens que não necessitariam uma da outra para 

se tornarem perfeitamente compreensíveis e eficazes. 

A estruturação do Jingle, portanto, prima pela sofisticação melódica, pela 

adequação harmônica, pela precisa escolha do ritmo. Entretanto, inclusive por conta do 

tempo restrito que lhe sobra dentro do comercial – a maior parte do tempo é destinada à 

história –, a letra do Jingle tem de ser, necessariamente, composta de frases curtas e 

idéias concisas. Sem tempo para a lírica, a letra do Jingle é toda ela direcionada a 

apresentar, definir e qualificar o produto. 

A música do jingle da Coca-Cola é estruturada para o ouvinte; a letra, para o 

consumidor. 

O comercial da Coca-Cola fez uso de dois elementos expressivos, de duas 

linguagens distintas em dois momentos distintos dentro do comercial e não estabeleceu 

vínculo entre Jingle e texto falado da locução. 

 

2.4 Jingle Sabão Rinso 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Como já foi explicitado quando da análise do Jingle da Brilhantina 

Glostora, a melodia de uma paródia deve ser analisada sob outro ponto de vista, que não 

a análise estrutural dos movimentos melódicos propriamente ditos. Afinal, este trabalho 

não se propõe a uma análise das melodias que fizeram parte da história da música 

brasileira, mas, sim, das músicas que compõe a história do Jingle no Brasil. 

Desse modo, é preciso que a análise da melodia do Jingle do Sabão Rinso seja 

fincada no modo como a melodia foi adequada à letra da paródia; vale dizer, como a 



melodia pinçada do repertório da música popular brasileira foi adequada à mensagem 

contida especificamente no Jingle. 

Por conta dos problemas da prosódia, por vezes a melodia teve de ser alterada 

em sua constituição rítmica, para que a letra pudesse caber no tempo do compasso: duas 

colcheias foram acrescentadas na anacruse do terceiro compasso, duas foram retiradas 

na anacruse do sexto compasso, outras duas colcheias foram suprimidas na anacruse do 

sétimo compasso. 

A primeira adequação à prosódia acontece pela frase “... brancura Rinso”, na 

segunda metade da primeira estrofe. Em lugar da colcheia única da anacruse na Marcha 

de Carnaval “Linda Morena”, de João de Barro e Alberto Ribeiro, que recaís sobre a 

sílaba “mo”, da palavra “morena”, foram necessárias duas colcheias para preencherem o 

espaço melódico da palavra “brancura”. 

A segunda acontece pela frase “... vizinha”, no segundo verso da segunda 

estrofe. A supressão das duas colcheias da frase “que tanto brilha” da música original 

foi necessária para o texto mais curto da paródia. 

A terceira acontece pela frase “... com Rinso eu vou lavar também”, a última da 

música. Foram suprimidas as duas colcheias do início da frase, quando na versão 

original da música encontra-se a frase “não brilha tanto”. 

As alterações da melodia original levaram a uma especificação do arranjo: a 

interpretação das cantoras solistas tende a exagerar as nuances de tempo permitidas na 

execução do par de colcheias qual fossem uma colcheia pontuada seguida de uma 

semicolcheia. 

Harmonia – Assim como foi feito com a melodia, a análise harmônica do Jingle 

do Sabão Rinso será fincada no modo como a harmonia foi adequada à melodia e à letra 

da paródia; vale dizer, como se deu a adequação do encadeamento harmônico com as 

novas letra e melodia criadas para a paródia. 

A harmonia original foi respeitada em todos os seus acordes, sem exceção. 

Assim, apesar de a melodia contar significativas três alterações para evitar 

problemas de prosódia, a letra da paródia não impôs mudanças na estrutura da 

harmonia, podendo esta ser mantida qual a original. 

Desse modo, melodia alterada e letra se estabeleceram de maneira a não 

necessitar qualquer mudança na estrutura da harmonia original. 

Ritmo – A Marchinha de Carnaval embala o ouvinte do Jingle. 



Pelo compasso quaternário, movido pelo andamento da Marchinha, com nítida 

acentuação no primeiro tempo (forte) e no terceiro tempo (fraco) do compasso, o ritmo 

envolve a harmonia, a melodia e a letra da paródia. 

A estrutura rítmica original foi mantida, o que permitiu ao compositor alternar 

suas frases textuais tanto pelos momentos rítmicos distintos das frases repletas de 

colcheias quanto pelas frases marcadas pelas frases constituídas de notas longas. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

Como já foi dito quando da análise do Jingle da Brilhantina Glostora, a paródia 

da marchinha de carnaval de grande sucesso naturalmente fica situada entre a região da 

paródia galhofeira e a região da paródia cuja letra jamais se torna tão acessível à 

memória quanto a letra original. 

Por conta dessa dificuldade intrínseca à paródia, pode-se notar que o compositor 

do Jingle do Sabão Rinso situou sua paródia mais próxima do segundo caso do que do 

primeiro; a letra da paródia fica distante de conseguir se tornar acessível à memória do 

ouvinte tanto quanto a letra original. 

Sem direcionar sua paródia para a pilhéria, para a troça, o compositor inicia a 

letra com a expressão de encantamento pela brancura das roupas recentemente lavadas 

com o Sabão Rinso:  

 

Que roupa limpa 

 

O segundo verso da estrofe, em menção explícita ao mesmo verso da versão 

original, é composto por uma única palavra; estrategicamente escolhido, o diminutivo 

situa-se cá para fazer o paralelismo com a palavra do segundo verso da segunda estrofe. 

 

Branquinha 

 

Orgulhosa da brancura de sua roupa lavada, a personagem que canta melodia 

define a brancura dando a ela um apodo; ela é a “brancura Rinso”. 

 

Brancura Rinso 

Minha roupa tem 

 



A outra personagem feminina que habita o Jingle, a vizinha da primeira 

personagem, também admirada com a brancura da roupa lavada, fica plenamente 

convencida de que deve passar a consumir o produto anunciado. 

 

Mas que beleza, 

Vizinha, 

Com Rinso 

Eu vou lavar também 

 

A paródia usa o recurso de situar um par de personagens a dialogar sobre a 

situação. Tal recurso, de fato, distancia a paródia da versão original. Também a temática 

da letra da paródia situa-se muito distante daquela abordada na versão original. 

Portanto, o compositor da paródia mantém-se nitidamente distante da versão original. 

Contudo, tal distanciamento não é suficientemente completo, pois a Marchinha de 

Carnaval, sucesso consagrado há cerca de vinte anos quando da veiculação do 

comercial, era uma referência muito fortemente arraigada na memória do ouvinte 

brasileiro. 

Sem valer-se da possibilidade de trazer o tom galhofeiro à parodia, o compositor 

ficou situou a letra do Jingle na região da paródia cuja letra jamais se torna tão acessível 

à memória do ouvinte quanto a letra original; não fica, portanto, gravada de modo 

indelével na memória do consumidor. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle  

Arranjo – Toda a base da instrumentação da gravação do Jingle é executada 

igual à da gravação original, que fez grande sucesso pelas décadas de 1930 e 1940. 

O arranjador fez questão de manter todos os elementos de instrumentação que 

poderiam identificar a paródia com a música original; porém alterou a estrutura da 

interpretação trocando o cantor solista por um duo de cantoras. 

Esta alteração é de vital importância para a compreensão da paródia, pois é ela 

quem estabelece a mais flagrante diferenciação entre versão original e paródia: lá a 

personagem masculina se refere a uma “linda morena” que, de tão bela, faz a 

personagem “penar”; cá as personagens femininas travam um diálogo acerca da 

brancura das roupas lavadas, não se dá uma situação lírica, mas, sim, cotidianesca. 



A Marchinha de Carnaval soa qual fora a gravação original, com uma letra 

diferente e, sobretudo, uma intenção argumentativa diferente. 

Instrumentação – Dois violões (o violão-de-centro, mantendo a estrutura 

harmônica nítida pela execução da sequência dos acordes e o violão-de-sete-cordas, 

fazendo toda a linha do baixo da música). 

Surdo, caixa, chocalho, tamborim, cuíca e pandeiro compõem o naipe de 

percussão da execução. 

Os instrumentos harmônicos e os de percussão convivem sonoramente num 

segundo plano, enquanto as cantoras solistas habitam o primeiro plano sonoro do Jingle. 

O naipe de percussão fica num plano sonoro ainda um tanto mais distante do que os 

instrumentos harmônicos, perfazendo uma estrutura instrumental semelhante à da 

orquestra sinfônica, que situa os instrumentos pela ordem de ressonância: os de maior 

ressonância ficam posicionados mais distantes do público ouvinte e os de menor 

ressonância ficam posicionados mais próximos do público ouvinte. 

Interpretação – Um duo de cantoras interpretam as duas personagens femininas 

que conversam sobre a brancura das roupas lavadas pelo produto anunciado, o Sabão 

Rinso. 

Ambas as cantoras demonstram domínio da técnica de execução: afinam as notas 

com precisão, marcam o ritmo sem torná-lo muito rígido e, sobretudo, expõe domínio 

da técnica interpretativa: as cantoras são menos as executantes, mais as personagens.  

 É no elemento da interpretação que o arranjo indica a diferenciação que o 

compositor intentou explicitar entre sua paródia e a versão original da música. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Não foram encontrados registros de imagens do comercial do Sabão Rinso. 

Desse modo, a análise do comercial deve ser pautada pela estruturação sobre um par de 

pilares: o Jingle e o texto falado da locução, qual fora um comercial produzido e 

veiculado apenas pelo Rádio. 

A escolha pela paródia da Marchinha de Carnaval “Linda Morena”, sucesso pela 

década de 1930, música absolutamente consagrada no repertório da música popular 

brasileira à altura da produção e da veiculação do Jingle do Sabão Rinso, revelou-se 

uma dificuldade extrema para que o Jingle estabelecesse um vínculo com o consumidor. 

O enorme sucesso da música original, gravada cerca de vinte anos antes da 

veiculação do comercial, propiciou à letra original – seu argumento e sua ambientação – 



a morada definitiva na memória do ouvinte da década de 1950, na qual os bailes de 

Carnaval ainda eram embalados com as Marchinhas de sucesso de décadas anteriores. 

Desse modo, seria preciso que a letra da paródia seguisse um entre dois 

caminhos de estruturação: ou o compositor optaria por situá-la na região da paródia 

galhofeira, ou construiria uma letra tamanhamente bem estruturada que viria a suplantar 

a letra original na memória do ouvinte brasileiro. 

O compositor da paródia não optou pelo primeiro caminho, não situou a letra da 

paródia na região da pilhéria; definiu uma letra que intentaria ser construída de modo a 

suplantar a letra original na memória do ouvinte. 

Porém, a intenção do compositor não se concretizou. 

Primeiramente por conta de um problema estrutural: ele teve de fazer 

significativas alterações na melodia original para adequar a letra da paródia à prosódia 

da melodia da Marchinha de Carnaval. 

Também contribuiu para a não concretização do intento do compositor o fato de 

a Marchinha original ter uma letra composta de estrofes curtas, formadas por frases 

pequenas, o que dificulta sobremaneira a substituição do discurso sobejamente 

conhecido pelo novo, o da paródia. 

Finalmente, ainda que utilizando brilhantemente o recurso de ambientar a 

situação – e também o discurso – num lugar e numa situação diametralmente diferentes 

dos da versão original, a letra da paródia não traz uma mensagem completa em si; 

apenas aponta para a admiração provocada pela brancura das roupas lavadas. O 

comercial requer o texto da locução, sem o qual a mensagem ficaria incompleta. 

Um par de locutores – a voz feminina e a voz masculina –, após a execução do 

Jingle, sobre a sonoridade da instrumentação precedente, especifica as qualidades do 

produto, delimita sua ação, estabelece um vínculo com o ouvinte ao se aproximar da 

realidade do consumidor (“como não é possível lavar peça por peça...”). 

Ao Jingle cabe a função de trazer o componente da reação de quem vê a 

brancura das roupas lavadas pelo produto – e a função é cumprida a contento –, porém, 

inclusive pela especificidade de sua função, não cabe ao Jingle o papel de protagonista 

do comercial, papel desempenhado pelo texto falado da locução. 

 

2.5 Jingle Produtos Antarctica 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 



Melodia – A melodia do Jingle dos produtos Antarctica expõe primeiramente o 

arpejo ascendente do acorde de primeiro grau maior iniciado pela quinta nota da Escala 

Maior. 

A esse movimento, qual a forma pergunta-e-resposta, quatro notas repetidas; a 

quinta nota da Escala Maior. 

No arpejo, agora do acorde de quinto grau com sétima, também iniciando pela 

quinta nota da Escala Maior, primeira do acorde de quinto grau com sétima. 

A “resposta”, novamente pela repetição por quatro vezes da quinta nota da 

Escala Maior. 

Quando do movimento harmônico para a região do quarto grau, o compositor faz 

us do recurso da nota-base que ancora o salto da nota da melodia; a nota fundamental 

vai à quinta nota da Escala por três vezes e, em seguida, para a quarta nota da Escala, 

primeira do acorde de quarto grau. 

A “resposta” a esta frase se novamente pela repetição por quatro vezes de uma 

nota, desta feita a nota fundamental, executada uma oitava acima. 

Finalmente, a sucessão das sexta, sétima e oitava notas da Escala Maior encerra 

a música com o movimento melódico diatônico. 

Harmonia – A sequência primeiro grau – quinto grau com sétima – primeiro 

grau, o mais antigo encadeamento da história da Harmonia, impera por toda a primeira 

parte da música, sem qualquer alteração. 

 A parte B da música apresenta o deslocamento do centro tonal para o quarto 

grau; este se dá pela adesão da sétima nota bemol ao acorde de primeiro grau, 

transformando-o em quinto grau do quarto grau. 

Após o deslocamento do centro tonal para o quarto grau, a volta para a região do 

primeiro grau, que poderia se dar pelo quarto grau menor, pelo quinto grau com sétima 

ou pelo quarto grau sustenido diminuto, apresenta o inovador sétimo grau bemol com 

sétima, raramente utilizado pelo repertório de música popular da época. 

De volta ao primeiro grau, a sequência final de acordes também se mostra rica 

harmonicamente: quarto grau – primeiro grau com baixo na terça – primeiro grau menor 

com baixo na terça – segundo grau menor – segundo grau bemol – primeiro grau. 

 O discurso harmonicamente simples da parte A ganha requinte composicional 

ao longo da parte B.  

Ritmo – A rítmica movida do Baião em compasso binário embala os versos do 

Jingle dos produtos Antarctica. 



A acentuação do instrumento de percussão de sonoridade grave nas primeira, 

quarta e sétima semicolcheias do compasso empresta a característica rítmica movida e 

envolvente ao Baião. 

As oito semicolcheias do compasso são marcadas pelo instrumento de percussão 

de sonoridade aguda. 

As síncopas da melodia completam o quadro da rítmica movida e envolvente do 

gênero escolhido para a música do comercial. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle deveria ser a mais abrangente possível posto não ser específica 

de apenas um produto do anunciante, mas, sim, do próprio anunciante e de seus 

produtos. 

Desse modo, a estrutura da letra parte da exposição da marca do anunciante de 

modo nítido nas duas primeiras estrofes. Para tanto, o compositor usa de um recurso 

simples e eficaz: alterna um par de estações do ano antagônicas e crava a necessidade de 

haver em ambos os produtos do anunciante “lá em casa”. 

 

No inverno não pode faltar 

Lá em casa 

Antáctica, Antáctica 

 

No verão não pode faltar 

Lá em casa 

Antáctica, Antáctica 

 

Quando da mudança do centro tonal para o quarto grau, também a estrutura da 

letra se modifica; é o momento de elencar os produtos que “não podem faltar”. 

Vale notar que, por conta da prosódia, o compositor de viu obrigado a repetir a 

palavra “soda”, pois à falta de outro produto cujo nome fosse uma paroxítona dissílaba, 

a prosódia impôs a repetição. 

É digna de menção, também, a expressão “Guaraná Champagne” em referência 

às borbulhas do refrigerante gasoso. 



Ao finalizar a estrofe, novamente o nome da marca cujos produtos foram 

enumerados: 

 

Cerveja, soda 

Soda Limonada 

Guaraná Champagne 

Antáctica 

 

Uma estratégia poética muito bem empregada finaliza a letra do Jingle: a 

retomada do argumento sazonal para fechar o ciclo argumento – desenvolvimento – 

argumento, iniciado e finalizado com o nome da marca. 

 

Qualquer tempo é tempo 

De Antáctica 

 

A letra do Jingle pauta a exposição da marca justamente por sua estruturação 

atrelada à estrutura da melodia da música: a forma pergunta-e-resposta permite a quem 

“responde” fazê-lo sempre enfatizando a marca do anunciante. Excelente estratégia, 

precisa utilização do recurso. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O baião é estruturado sobre a forma pergunta-e-resposta. 

A cantora solista “pergunta” melodicamente e um coro masculino “responde”, 

primeiramente em uníssono, pelos compassos finais com vozes distintas perfazendo 

acordes sobre as notas da melodia. 

O acompanhamento do Baião mantém o ritmo movido ao longo de toda a 

música. 

Cantora solista e coro masculino ocupam o primeiro plano sonoro; 

acompanhamento ocupa o segundo plano. 

Todo o arranjo visa a deixar mais nítido e visível o elemento da música que mais 

se aproxima do ouvinte: a parelha letra-e-melodia. 

Instrumentação – Diferentemente do Baião tradicional, para que a sonoridade 

ficasse mais próxima da linguagem musical da época, os instrumentos que caracterizam 

o gênero foram substituídos: o instrumento harmônico, a sanfona, deu lugar ao violão e 



ao contrabaixo; os instrumentos percussivos, a zabumba e o triângulo, deram lugar à 

bateria. O Trio do Baião deu lugar ao Trio de Jazz. 

  A instrumentação mais próxima ao repertório da época empresta ao gênero do 

Jingle uma certa sutileza que os instrumentos característicos lhe roubariam. 

 Os instrumentos do Trio de Jazz se adequam perfeitamente ao ritmo do Baião e 

as nuances do arranjo soam todas na instrumentação inovadora. 

Interpretação – As substituições não se restringem ao âmbito da 

instrumentação. Também na interpretação elas ocorrem. 

 Em lugar do cantor solista, uma cantora solista em conjunção com um coro 

masculino, um trio de vozes masculinas – formação de grande sucesso à época. 

 A formação cantora solista – trio de vozes masculinas se encaixa perfeitamente à 

intenção do compositor: dividir pela forma pergunta-e-resposta o conteúdo daquilo que 

é dito sobre o produto e o nome do próprio produto; no caso específico, em verdade, do 

anunciante que apresenta seus produtos. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Não foram encontrados registros de imagens do comercial da Antarctica. Desse 

modo, a análise do comercial deve ser pautada pela estruturação sobre um único pilar: o 

Jingle, qual fora um comercial produzido e veiculado apenas pelo Rádio. 

A música do Jingle é envolvente; o ritmo movido, a harmonia (sofisticada 

durante a parte B) em perfeita sintonia com a melodia e sua forma pergunta-e-resposta, 

tornam-no próximo ao ouvinte. 

A letra do Jingle, estruturada estrategicamente sobre a forma pergunta-e-

resposta, deixa muito nítidos os produtos do anunciante; usa o recurso de estabelecer a 

antagonia sazonal para, em ambas as estações, “não poder faltar” os produtos do 

anunciante ‘lá em casa”; expõe precisamente a marca do anunciante. Por conta dessa 

estratégia de estruturação, a letra é de memorização acessível, até mesmo poder-se-ia 

dizer que é uma letra, quando atrelada à música, de fácil memorização. 

Música e letra, portanto, cumprem sua função; apresentam os produtos do 

anunciante, asseveram a necessidade de se ter tais produtos “em casa”, expõe a marca 

do anunciante, permanecem na memória do ouvinte – a essa altura, já consumidor. 

A estruturação do Jingle é completa em si, prescinde de outro elemento 

expressivo; o Jingle é o elemento central, é o protagonista do comercial da Antarctica. 

 



2.6 Jingle Eletroradiobrás 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A extensão máxima da tessitura do Jingle conta o estreito intervalo de 

sétima menor. 

 Porém, apesar do número reduzido de notas disponíveis no intervalo da tessitura 

escolhida para a estruturação da melodia do Jingle, a linha melódica transparece certa 

sofisticação pelo uso da quarta nota da Escala Maior, alterada cromaticamente para 

cima, quando da ocorrência da substituição do acorde de segundo grau menor pelo 

acorde de quinto grau do quinto grau. 

Desse modo, apesar de estar inserida no intervalo de sétima menor, a tecitura 

melódica do Jingle conta oito notas. 

Bem construída, a linha melódica do Jingle apresenta, ainda, pelos quatro 

últimos compassos, a frase que se transformaria na vinheta musical do anunciante: 

inserida entre a primeira e a quinta notas da Escala Maior, contando apenas cinco notas, 

a frase musical tem o desenho melódico partindo da terceira nota, em movimento 

descendente, até a nota fundamental; desde aí até a quinta nota da Escala, em 

movimento ascendente. O arpejo do acorde maior envolvendo primeira, terceira e quinta 

notas da Escala, repetido de modo inverso e finalizado na quinta nota da Escala Maior, 

encerra a frase musical cuja letra se tornou o slogan do anunciante. 

Harmonia – Toda a estrutura harmônica da primeira parte do Jingle é pautada 

pelo encadeamento primeiro grau – segundo grau menor – quinto grau com sétima – 

primeiro grau, tão simples quanto possível. 

 Entretanto, o compositor traça o requinte harmônico ao substituir em todas as 

ocasiões (inclusive na segunda parte do Jingle) o segundo grau menor pelo quinto grau 

do quinto grau. 

A substituição do acorde do segundo grau menor implica na alteração cromática 

da melodia. 

A harmonia, então, é a responsável por imprimir um toque de sofisticação não 

apenas à sua estrutura interna, mas, também, à estrutura melódica. 

Pela segunda parte da música, o deslocamento para o quarto grau se apresenta 

como a possibilidade de direcionamento para um outro centro tonal. 



Para a volta à tonalidade original, o compositor escolheu o caminho do quarto 

grau sustenido diminuto, o mais elaborado entre os três caminhos possíveis – quinto 

grau com sétima, quarto grau menor e quarto grau sustenido diminuto. 

Ritmo – A balada executada em compasso quaternário e andamento rápido dá 

ao elemento rítmico a característica do movimento; a acentuação do primeiro tempo 

(forte) e do terceiro tempo (semi-forte) traz a característica dançante ao Jingle. 

 As sucessões de colcheias na melodia, alternadas com sequências de semínimas, 

corroboram a intenção de evidenciar a marcação precisa do ritmo pelos quatro tempos 

do compasso e, assim, definir precisamente o gênero da música. 

 A quatro compassos do final da música tem início a frase que se transformaria 

na vinheta do anunciante. Também composta de modo intercalar sucessão de colcheias 

com semínimas marcando cada um dos tempos do compasso, quando de seu início 

apresenta a surpreendente sincopa entre a segunda metade do segundo tempo e a 

primeira metade do terceiro tempo do compasso, imprimindo ainda mais movimento à 

rítmica da frase final da música. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

Utilizada qual o substantivo da frase, a expressão “super liquidação” se 

apresenta como a oportunidade de o consumidor de todas as classes, todos os locais, 

todas as faixas etárias (“onde todos vão comprar”), poderão adquirir todo e qualquer 

produto de que necessite ou que ambicione possuir (“tudo o que você quiser”), pois as 

condições de pagamento serão facilitadas e adequadas às possibilidades de cada 

consumidor (“e pagar como puder”). 

Desde o primeiro verso da estrofe, a “super liquidação” é atrelada ao anunciante. 

A “super liquidação” é na Eletroradiobrás. 

 

Super liquidação Eletroradiobrás 

Onde todos vão comprar 

Tudo o que quiser 

E pagar como puder 

 

Pela segunda estrofe, num movimento de grande estruturação literária, a 

expressão “super liquidação” deixa de ser o substantivo da frase e passa a significar 



apenas a situação momentânea na qual o anunciante está a promover uma ampla 

“liquidação”, uma “super liquidação”: 

 

Em Super liquidação, 

 

A partir de então, a frase (tanto literária quanto musical) que se tornaria o slogan 

do anunciante toma conta da estrofe: 

 

A melhor oferta 

Quem faz 

É a Eletroradiobrás 

 

Tempos depois da veiculação deste comercial, o anunciante encampou uma 

fusão empresarial com uma rede de supermercados chamada “Jumbo”. O slogan, 

contudo, não sofreu transformação estrutural. Passou a ser: 

 

A melhor oferta 

Quem faz 

É o Jumbo 

E a Eletroradiobrás 

 

Notadamente, não mais a fazer referência à “super liquidação”, específica para 

aquele momento, a estrofe pode ser composta de quatro versos, revelando o nome do 

parceiro da Eletroradiobrás no terceiro verso. 

O slogan atrelado à frase musical se transformou numa espécie de vinheta de 

assinatura dos comerciais do anunciante tanto antes quanto depois da fusão das 

empresas. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A Balada composta em compasso quaternário e executada em 

andamento rápido se assemelha ao Rock and Roll criado pelos compositores brasileiros 

nos meados da década de 1960 e chamado de iê-iê-iê. 



 Para ambientar sonoramente o Jingle e torná-lo semelhante ao iê-iê-iê, o 

arranjador usou duas estratégias fundamentai: estruturou instrumentação e interpretação 

de modo semelhante aos grupos de iê-iê-iê da época. 

Para além disso, usou o recurso técnico de gravação que deslocou a 

instrumentação para o segundo plano sonoro e trouxe para o primeiro plano as vozes. 

Quando a frase musical é interpretada pela cantora solista, ela ocupa o primeiro plano 

sonoro; quando é interpretada pelo coro misto, o primeiro plano sonoro é ocupado pelas 

vozes do coro; quando a frase musical é interpretada conjuntamente por cantora solista e 

coro misto, ambos ocupam o primeiro plano sonoro. 

Instrumentação – O órgão eletrônico da marca Hammond foi o instrumento 

que, ao lado da guitarra elétrica, caracterizou a sonoridade do iê-iê-iê. Como o gênero 

do Jingle da Eletroradiobrás se assemelha ao iê-iê-iê, o órgão é parte fundamental da 

instrumentação da música escolhida para o comercial. 

 Executado de modo à mão esquerda do instrumentista sustentar os acordes da 

harmonia e a mão direita poder executar frases de contracanto melódico, o órgão 

adquiria dupla função: melódica e harmônica. 

 Além do órgão, um naipe de metais (trombone, saxofone e trompete), formação 

típica dos grupos musicais da época, executa frases de convenções e contracantos 

melódicos. 

 A sustentar rítmica e harmonicamente a construção da melodia, bateria e 

contrabaixo completam a instrumentação do Jingle. 

Interpretação – A cantora solista propõe a frase melódica do tema musical da 

primeira parte. Logo em seguida, pela segunda frase melódica, aparece o coro de vozes 

mistas que dividirá a interpretação do Jingle com a cantora solista. 

 A formação cantora solista – coro misto, típica do repertório da época, traz ao 

Jingle a possibilidade de estruturar o discurso da interpretação como fora compartilhado 

entre muitos, não dividido entre dois. A cantora solista compartilha a execução com o 

coro misto e, por conseguinte, a interpretação transmite a idéia de que aquela mensagem 

é – e deve ser – compartilhada por muitas pessoas, por muitos consumidores. 

 A frase final da melodia, que viria a se tornar a vinheta musical do anunciante é 

cantada em seu primeiro momento apenas pela cantora solista. Ao se aproximar do final 

da frase melódica, o coro misto encampa a melodia com vozes distintas formando 

acordes sobre as notas cantadas pela cantora solista. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 



As imagens do filme publicitário, o texto falado da locução e o Jingle são os três 

elementos expressivos do comercial da Eletroradiobrás. 

As imagens do filme publicitário apresentam o discurso de um grande número 

de pessoas habitando o interior de um estabelecimento comercial, supostamente a 

comprar os produtos ali disponíveis. Pouco dizem as imagens, portanto. 

O outro pilar de sustentação do complexo expressivo do comercial, o texto 

falado da locução, surge em meio à execução do Jingle, durante o intervalo de quase 

quatro compassos de pausa na melodia, nos quais o acompanhamento permanece 

executando a música no segundo plano sonoro. 

Valendo-se do mote da “super liquidação” que o anunciante está a promover, o 

texto falado da locução faz uso do recurso da repetição do termo “super” para qualificar 

os preços baixos que o consumidor encontrará quando for à loja (“preços super 

espetaculares”), as possibilidades de crediários disponíveis (“crédito super fácil”) e a 

capacidade de entrega dos produtos (“entrega super automática”). 

Os superlativos que levam o texto falado da locução à beira da redundância, em 

verdade apenas fazem reforçar o já exposto pela letra do Jingle; a referência aos preços 

já se encontra na frase “a melhor oferta que faz”, a referência ao crediário já se encontra 

na frase “e pagar como puder” e a referência à entrega se encontra mencionada com 

sutileza na frase “onde todos vão comprar tudo o que quiser”. 

O texto da locução diz em prosa o que a letra do Jingle dissera em verso. 

A estrutura de interpretação do Jingle, como foi dito, intenta transmitir o 

conceito de compartilhamento. Portanto, o Jingle compartilha o espaço expressivo do 

comercial com o texto falado da locução. Compartilha, porém dele não necessita de 

modo vital. Ainda que o texto falado da locução não fizesse parte do complexo 

expressivo do comercial, a mensagem já estaria completa apenas pela estruturação do 

discurso do Jingle. 

Protagonista do comercial, o Jingle desempenha a função de trazer a mensagem 

da “super promoção” promovida pelo anunciante; porém revestida de certo requinte, 

sem fazer uso de recursos pouco sofisticados. O Jingle tem a função de tornar menos 

ríspida, menos rústica, menos agressiva, a mensagem que se refere a uma promoção 

especial de vendas do anunciante, a “super promoção” da Eletroradiobrás. 

O Jingle desempenha tal função de modo preciso e eficaz. 

 

2.7 Jingle Varig Natal 



 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – As transformações engendradas na música popular pelo movimento 

da Bossa Nova (melodias de caráter mais jazzístico, harmonias elaboradas sobre 

conceitos influenciados por compositores como Scriabin e Debussy, a batida do violão 

de João Gilberto, que levou o samba a uma espécie nova de configuração) não deixaram 

de respingar no Jingle. Prova disso é o salto ascendente do intervalo de oitava justa logo 

entre a primeira e a segunda notas do Jingle de Natal da Varig. 

Segue a esse salto uma melodia mais requintada, composta com nuances que 

variavam da diatonia de um movimento descendente da escala menor (que se encontra 

logo no primeiro compasso) a uma construção específica para a modulação para o 

quarto grau (desde a segunda metade do oitavo compasso até o final do nono 

compasso). 

É notável o fato de, ao longo de toda a música, haver uma simbiose entre o 

movimento melódico e o harmônico; simbiose esta construída a partir da estrutura 

harmônica. Qual nas músicas criadas pelos compositores da Bossa Nova, a harmonia 

vem antes da melodia; a melodia obedece aos caprichos da harmonia. 

Fundamental também é ressaltar que a frase melódica final tornou-se a vinheta 

da marca para o futuro. As três notas repetidas, seguidas de outras três (um tom acima 

das primeiras), seguidas de mais três (meio tom acima das segundas), cravaram a 

identidade entre uma sequência de sons e uma marca. 

Harmonia – O início da sequência harmônica dá-se no primeiro grau da 

tonalidade menor. Surpreendentemente é utilizado o Modo Menor para a estruturação 

harmônica de um Jingle que não se pretende soturno, velado, sombrio; ao contrário, o 

Jingle de Natal da Varig se pretende jubiloso. 

A estrutura harmônica do Jingle é complexa. Já no sétimo compasso surge o 

acorde do sétimo grau da descida da escala menor harmônica, o acorde do sétimo grau 

natural – usado apenas por compositores que dominam a linguagem do Modo Menor, de 

dificuldade extrema, muito maior do que o manejo com o Modo Maior. 

Nos oitavo e nono compasso, duas sequências de acordes que levarão à 

modulação para o quarto grau. De modo pouco usual, primeiramente um encadeamento 

IIm – V7 da tonalidade dominante, em seguida um encadeamento V7 de V7 – V7 de V7 

que transforma o primeiro grau da tonalidade em quinto grau do quarto grau. 



A complexa estrutura harmônica ganha de presente a bela e concernente 

movimentação melódica e adentramos o décimo compasso na região do quarto grau da 

tonalidade. 

No décimo primeiro compasso, voltamos ao primeiro grau da tonalidade 

original. 

No entanto, já no compasso seguinte, a utilização o acorde do sexto grau da 

descida da escala menor harmônica, o acorde do sexto grau natural – qual o acorde de 

sétimo grau natural, também usado apenas por compositores que dominam a linguagem 

do Modo Menor, de dificuldade extrema, muito maior do que o manejo com o Modo 

Maior. 

Mais um compasso e o compositor estabelece a ida para o quarto grau de modo 

absolutamente convencional, pelo encadeamento IIm – V7 do quarto grau, como    a 

denotar sua intencionalidade na movimentação para o mesmo quarto grau, feita 

anteriormente, no nono compasso. 

No compasso seguinte reencontramos o primeiro grau da tonalidade e nos 

encaminhamos para o final da música. 

No entanto, brilhantemente, no penúltimo compasso, para dar sustentáculo à 

frase melódica que viria a se tornar a vinheta da marca, numa sequência aparentemente 

simples do encadeamento IIm – V7 – I, o compositor faz uso do segundo grau da subida 

da escala menor melódica – recurso muito pouco usual e de extrema qualidade musical, 

que resultou tamanhamente satisfatório que se transformou na identidade sonora da 

marca. 

Ritmo – Aqui, neste quesito, notamos outro sinal flagrante da hibridez típica da 

época na qual o Jingle foi composto: apesar de a Bossa Nova apontar para uma outra 

espécie de batida, para outras espécies de ritmo, o Jingle é todo composto num ritmo de 

Marcha-Rancho. 

O gênero que remetia ao que ficara na “Bossa Velha” ainda ecoava de modo 

contundente nos ouvidos da época. 

O embalo do ritmo cadenciado, do compasso quaternário da marcha com ritmo 

mais lento do que a marchinha de carnaval propiciava certa nostalgia de um tempo que 

fora deixado para trás, uma nostalgia a embalar o “tempo de Natal”, tão afeito à 

emotividade. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 



 

O Jingle de Natal da Varig foi composto para uma propaganda sazonal. Portanto, 

não precisava se valer do recurso da estrofe única, da trova de versos rimados; ao 

contrário, a letra da música poderia se estender em certa prolixidade discursiva. 

Desse modo, ao longo da primeira estrofe, o compositor se ocupa de ambientar 

seu discurso. Faz uma relação de similaridade não-explícita entre personagens que 

habitam os céus: as aeronaves da marca, que somente na terceira estrofe seria revelado 

ao ouvinte, e estrelas que iluminam toda a Terra. 

 

Estrela das Américas 

No céu azul 

Iluminando 

De norte a sul 

 

Uma das estrelas, especificamente a Estrela de Belém, também de modo não-

explícito, recurso que potencializa sobremaneira a qualidade poética da letra, traz a 

mesma mensagem, deduzida também por similaridade de relação, que a empresa de 

aviação quer levar a seu consumidor: 

 

Mensagem 

De amor e paz 

Nasceu Jesus 

Chegou o Natal 

 

Finalmente, uma nova personagem adentra a cena que tem como cenário o céu e 

como cenografia a aeronave; em dois versos, o compositor reúne todas as personagens 

do Jingle – duas delas apresentadas na primeira estrofe – de uma só vez. 

Ademais, a personagem do Papai Noel, que voa “a jato pelo céu”, traz consigo 

os votos de Boas Festas em seu nome e, também por relação de similaridade, em nome 

da empresa de aviação, que assim o “cartão musical de Boas Festas” com a vinheta na 

qual apenas o nome da marca é pronunciado por três vezes seguidas: 

 

Papai Noel 

Voando a jato pelo céu 



Trazendo um Natal de felicidade 

E um Ano Novo cheio de prosperidade 

 

Varig, Varig, Varig 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A Marcha-Rancho, tipicamente mais lenta do que a marchinha de 

carnaval, tem a marcação do compasso feita pela caixa e pelo bumbo do baterista. A 

ambientação sonora nos remete a uma espécie de arranjo muito próprio da década 

anterior, assim como o fato de serem duas cantoras a entoar a letra da música. 

As cantoras cantam parte da música em uníssono e, quando da nota longa da 

terceira estrofe, sobre a sílaba “da”, da palavra “felicidade”, cantam notas diferentes, 

separadas por um intervalo de terça maior. 

O uso das cordas em frases grandiosas tende a levar ao ouvinte a imagem de 

glorificação, de vitória, de galhardia da aeronave que cruza os céus. 

Finalmente, em uníssono, instrumentos e vozes cravam a vinheta com o nome da 

marca na memória auditiva do ouvinte. 

Instrumentação – O núcleo percussivo, que dá sustentação rítmica à música 

não mais é composto por instrumentistas a executar pandeiro, surdo, tamborim; todo o 

elemento rítmico é executado, aqui, pela bateria. 

A sustentação harmônica que provinha, em regra, do violão ganha desta feita a 

companhia de um piano a pontuar todo o transcorrer harmônico da música com acordes. 

O naipe de cordas, brilhantemente construído, contrapõe frases grandiloquentes 

à melodia executada pelas cantoras; tais frases, ao perpassarem de grave para o agudo 

em movimentos de ida e vinda, provocam a imagem do trajeto da aeronave pelo céu e 

suas rotas de ida e volta, a levar os passageiros a seus destinos e a levar aos passageiros 

uma “mensagem de amor e paz”. 

Interpretação – O duo de cantoras ainda nos remete à era das Cantoras do 

Rádio. 

Ainda que o novo modo de cantar trazido pela Bossa Nova tenha transformado a 

entonação das gerações de cantores que sucederam o movimento musical nato na zona 

sul do Rio de Janeiro, tal modo de interpretação ainda não é utilizado neste Jingle; ao 

contrário, as cantoras, a plenos pulmões, entoam a melodia, a demonstrar grande 

domínio da técnica utilizada em tempos anteriores à década de 1960. O uso do vibrato, a 



pronúncia escorreita das consoantes, o bicorde montado sobre o intervalo de terça 

maior, dão a medida exata da interpretação ainda ligada à corrente de execução do canto 

pertencente à “Bossa Velha”, mesmo tendo sido composto o Jingle em plena era da 

Bossa Nova. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Não foram encontrados registros de imagens do comercial de Natal da Varig. 

Desse modo, a análise do comercial deve ser pautada pela estruturação sobre um único 

pilar: o Jingle, qual fora um comercial produzido e veiculado apenas pelo Rádio, afinal 

não conta com o texto falado da locução. 

A tonalidade menor, em regra atrelada à sonoridade que se remete à melancolia, 

à tristeza, é utilizada com tamanha precisão e sutileza que, em hipótese nenhuma tais 

sentimentos são provocados no ouvinte. Este fator-primeiro, de per se, já aponta para a 

extremamente bem elaborada estruturação musical do Jingle de Natal da Varig. 

Contudo, muitos outros fatores indicam uma elaboração substancialmente acurada, que 

torna o Jingle uma mensagem completa em si, na qual estão contidos todos os 

elementos estruturais necessários tanto para a emissão quanto para a recepção da 

mensagem: a linha melódica a discorrer o tema musical por sobre uma harmonia 

sofisticada no que tange ao encadeamento dos acordes mas de simplicidade suficiente 

para não se tornar um elemento discrepante no que tange ao sincronismo com a 

melodia; o ritmo que embala o ouvinte no compasso quaternário da Marcha-Rancho; a 

letra a fazer referência ao logotipo da marca, à abrangência de destinos da companhia 

aérea, à sazonalidade do comercial, à personagem que remete à época do ano, ao meio 

de transporte da personagem, à felicidade; o arranjo simples, eficaz, sonoro; 

instrumentação e interpretação concernentes com a sonoridade buscada pelo arranjo. 

Como único elemento conhecido (por conta de não terem sido encontrados 

registros de imagens) do comercial, naturalmente caberia ao Jingle o papel de 

protagonista. Porém, considerando apenas os fatores estruturais do Jingle, o 

protagonismo caberia a ele quaisquer que fossem as imagens do filme publicitário; não 

são necessárias imagens a ilustrar o que canta o Jingle, ali se encontram todos os 

elementos, ali se encontra uma mensagem completa em si. 

Desempenhando a função de apresentar todos os elementos necessários à 

compreensão da mensagem (a sazonalidade do comercial, os serviços prestados pelo 

anunciante, a excelência de tais serviços), porém envolvendo tais elementos numa 



atmosfera sonora que remetesse ao período do ano no qual o comercial seria veiculado, 

envolvendo, enfim, os elementos numa textura sonora que levasse ao ouvinte toda a 

ambiência do Natal, o Jingle se mostra perfeitamente bem realizado; nada falta 

tampouco algo sobra na estruturação do Jingle da Natal da Varig. 

 

2.8 Jingle Volkswagen 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia do Jingle Volkswagen apresenta um par de características 

fundamentais: é modulante (por vezes é a melodia quem força a modulação da 

harmonia) e coerente entre suas partes (os motivos melódicos mudam, mas a estrutura 

se mantém). 

As duas características explícitas acima fazem da melodia um elemento de 

importância extrema para a estruturação do Jingle; se a ela cabe guiar a harmonia, se a 

ela cabe manter um núcleo discursivo inalterado, é a melodia o principal elemento 

musical na concepção do compositor do Jingle. 

De fato, o início do Jingle aparenta uma certa simplicidade melódica, atrelada à 

sequência de acordes da harmonia. Porém, a partir da parte B, a sucessão de 

semicolcheias da melodia leva a harmonia para caminhos inesperados, para movimentos 

harmônicos com alto grau de sofisticação. 

Pela parte C, novamente os desenhos melódicos fazem a harmonia seguir por 

caminhos inesperados. 

Finalmente, pela volta da parte A, pelo refrão, a mesma melodia com traços de 

simplicidade. 

O uso estratégico de melodias contrastantes (a simplicidade do refrão e a 

complexidade das partes B e C) provoca mais fácil memorização por parte do ouvinte. 

Exposto a melodias muito complexas, quando ele se depara com um trecho pautado pela 

simplicidade melódica, aquelas frases soam familiares e, provavelmente, memorizadas 

com maior facilidade. 

Harmonia – Os quatro primeiros compassos da música apontam para o 

encadeamento segundo grau menor – quinto grau com sétima – segundo grau menor – 

primeiro grau. Em consonância com a simplicidade melódica, a sequência básica de 

acordes da tonalidade maior. 



 No entanto, guiada pela melodia, a harmonia a partir do quinto compasso segue 

para rumos inesperados. 

Na parte B, após deslocar o centro tonal para o quarto grau, o inusitado terceiro 

grau bemol sucedido pelo quinto grau do segundo grau menor. 

Após seis compassos alternando segundo grau menor e quinto grau da 

tonalidade, a parte C da música apresenta a modulação para a tonalidade meio tom 

acima da original (modulação rara por conta de sua extrema dificuldade de execução e, 

também de assimilação pelo ouvinte). 

Quando da volta para o refrão, acompanhando a volta à simplicidade melódica, o 

encadeamento Vim – IIm – V7 – I. 

Caso raro de harmonia seguir os passos ditados pela melodia, a estruturação 

harmônica do Jingle do Volkswagen poderia ser confundida a qualquer instante com a 

harmonia de um grande sucesso da Bossa Nova. 

Ritmo – O Samba binário, executado um tanto mais lento e apresentando 

diferente estrutura melódica (ao invés da sincopa como célula principal, as quatro 

semicolcheias a cada tempo do compasso), ganhou o nome do gênero Bossa Nova. 

 Dentre as oito semicolcheias do compasso binário (em regra executadas pelo 

chimbau da bateria) têm acentuação relevante a primeira, a quarta e a sétima. 

Os instrumentos harmônicos executam a célula rítmica que impõe um par de 

colcheias no primeiro tempo do compasso, uma pausa de semicolcheia no primeiro 

quarto do segundo compasso e uma colcheia pontuada pelo restante do tempo. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O primeiro momento da letra, pela parte A da música, traz logo no primeiro 

verso da estrofe o nome do produto. Definitivamente o produto está atrelado ao conceito 

de “valor”. Tanto assim que a imagem com a qual ele é identificado é a de “um cheque 

ao portador”, documento de grande valia à época; o “cheque ao portador” significava – 

e ainda significa – dinheiro a qualquer momento em que o “portador” do cheque possa 

se dirigir ao guichê de uma agência bancária. 

 

Um carro Volkswagen 

Tem sempre mais valor 

Quem tem um Volkswagen 



Tem um cheque ao portador 

 

A tônica do discurso da letra se mantém pela parte B da música: o produto está 

ligado ao conceito de “valor”. O termo que revela o conceito-principal da estrofe passou 

a ser um verbo; o particípio passado de um verbo, o núcleo da frase. 

 

Valorizado pra revenda 

Todos sabem: é o melhor 

 

Sem deixar de mencionar o nome do produto, a segunda metade da estrofe da 

parte B volta a se referir ao conceito de valoração, “tranqüilizando” o consumidor; 

afinal, ao vender o automóvel, todos hão de querer adquiri-lo (“todos sabem: é o 

melhor”) sem que o consumidor tenha de se submeter ao artifício da “pechincha” por 

parte do futuro comprador. 

 

Ninguém pechincha, todos sabem, 

Volkswagen é o melhor 

 

Numa referência muito específica a uma região da cidade de São Paulo, onde 

compradores de carros usados ficavam à rua sinalizando para os motoristas e 

perguntando a eles se queriam vender seus carros, toda a estrofe seguinte ainda mantém 

o vínculo com o conceito de “valor” do produto – o dono do carro está a ouvir “sempre” 

alguém perguntando se seu carro está a venda. 

 

E o dono de um Volkswagen 

Está sempre ouvindo 

Alguém perguntar: 

Quer vender? 

 

Para finalizar mantendo a coerência com o conceito que norteou toda a 

argumentação da letra, o produto é, enfim, caracterizado como uma “moeda forte”, 

como uma espécie de “lucro certo”. 

 

O Volks é moeda forte 



É lucro certo para você 

 

O recurso estrutural do discurso direto com consumidor de fato foi usado pelo 

compositor do Jingle; ele fala diretamente com o consumidor, utiliza uma linguagem 

próxima à do consumidor, estabelece um “diálogo de mão única” com o consumidor. 

Por pouco não acua o consumidor. 

Há uma espécie de contradição intrínseca ao Jingle do Volkswagen: toda a 

estruturação da letra se dirige a uma espécie de consumidor, de uma classe social 

específica. Já a estruturação da música se dirige a outra espécie de consumidor, de outra 

classe social específica. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A formação instrumental visa a identificar imediatamente o arranjo à 

sonoridade da Bossa Nova. 

 Não bastasse a referência no âmbito da instrumentação, a interpretação do Jingle 

é feita por um trio de vozes masculinas, executando acordes por sobre cada uma das 

notas da melodia; esse fato aproxima ainda mais o arranjo do Jingle à sonoridade 

desejada. 

O cantor solista traz semelhanças interpretativas muito acentuadas com o modo 

de interpretar do maior cantor da Bossa Nova. 

O arranjo, por fim, consegue amalgamar todos os elementos identitários de 

modo a propiciar a identificação imediata com o repertório a que faz referência: o 

acompanhamento no segundo plano sonoro, as vozes em primeiro plano; quando dos 

momentos do cantor solista, a voz ocupa o primeiro plano sonoro. 

Instrumentação – A formação do Trio de Jazz, quando incorporada ao 

repertório da Bossa Nova no Brasil, em regra aderiu um instrumento tipicamente ligado 

ao principal músico do Movimento: o violão de João Gilberto. Assim, o Trio de jazz 

transformou-se no Quarteto da Bossa Nova: violão, piano, contrabaixo e bateria. 

 Com funções muito bem definidas (ao violão caberia executar ritmadamente os 

acordes da harmonia, ao piano a dupla função de executar acordes com a mão esquerda 

e contracantos de melodia com a mão direita, ao contrabaixo caberia a função de pautar 

ritmicamente a nota grafada na partitura para o instrumento alternando-a com sua 

respectiva quinta nota e à bateria caberia a função de manter o ritmo da música), cada 



um dos instrumentos executa muito precisamente bem o céu papel na execução do 

Jingle, qual fora a gravação de uma música do repertório da Bossa Nova. 

Interpretação – Um trio de vozes masculinas, formação de enorme sucesso à 

época da Bossa Nova – conjuntos vocais como Os Cariocas, Tamba Trio, Os Morais, 

por exemplo –, executa a melodia com os arranjos para vozes, típicos do repertório da 

Bossa Nova; cada um dos cantores executa uma nota diferente (um deles entoa a 

melodia; os outros dois, notas do acorde correspondente à melodia naquele instante da 

música), formando um acorde a cada nota da execução. 

 A interpretação do Jingle do Volkswagen apresenta, no entanto, trechos cantados 

por um cantor solista cuja voz se assemelha ao grande ídolo da Bossa Nova, João 

Gilberto. Até mesmo um leve sotaque com a pronúncia da letra “r” variando de sua 

inflexão sibilar para a gutural, qual a do cantor baiano, é levada à execução do cantor 

solista do Jingle. 

Quando de volta ao trio, nota-se a precisão da inflexão das consoantes por parte 

dos cantores. Afinação e precisão de inflexão, os ingredientes para uma interpretação 

com alto grau de excelência. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A música intenta se aproximar ao máximo da sonoridade do repertório da Bossa 

Nova. Vale recordar que a Bossa Nova não foi um Movimento musical que atingiu ou 

motivou uma grande massa de público no Brasil – nem quando de seu surgimento, 

tampouco ao longo de sua existência –; foi um Movimento musical gerado no seio da 

alta classe média do Rio de Janeiro – a Garota é de Ipanema, não do Méier – e que 

atingiu a camada da população mais próxima ao repertório do Jazz norte-americano, 

com maior possibilidade de acesso à aquisição de discos (produto relativamente muito 

caro à época), até mesmo com algum conhecimento musical que permitisse 

compreender e assimilar s melodias e harmonias mais sofisticadas do repertório. 

Desse modo, o Jingle do Volkswagen traz em si uma espécie de ambiguidade: ao 

mesmo tempo em que se aproxima das classes sociais mais afortunadas pelo elemento 

estritamente musical, tenta se aproximar das classes sociais menos afortunadas pelo 

elemento literário, pela letra. 

Atrelar o produto automóvel ao seu “valor”, à provável facilidade na “revenda”, 

a uma espécie de “lucro certo”, naturalmente distancia o discurso da classe social com a 

qual a música melhor se comunica e aproxima o discurso da classe social que tem o 



“cheque ao portador” como uma preciosidade, que ambiciona um produto que “é uma 

pechincha”, que ouve pelas ruas alguém perguntar “quer vender?”. 

Letra e música se dirigem ao mesmo produto, mas a consumidores distintos. 

Em verdade, o fator-discrepante é a música; afinal, o automóvel de fato era um 

produto destinado à classe social menos favorecida. Portanto, o gênero Bossa Nova 

parece um tanto deslocado do contexto do discurso do comercial. 

Ainda assim, apresentando essa falha estrutural, o Jingle do Volkswagen é o 

protagonista do comercial. O refrão tem uma melodia de fácil memorização 

(principalmente porque surge após a execução de melodias requintadas, difíceis) e o 

outro elemento expressivo do comercial, as imagens do filme publicitário, pouco faz 

além de ilustrar o que a letra o Jingle apresenta. 

Tendo a função de apresentar e qualificar o produto para o consumidor, o Jingle 

é uma mensagem completa em si; poderia ser veiculado somente pelo Rádio, pois seus 

componentes estruturais perfazem uma mensagem que não necessita de qualquer 

espécie de complemento imagético. 

 

2.9 Jingle Café Seleto 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O primeiro recurso de que se vale o compositor é o de saltar de uma 

nota a outra, componentes do mesmo acorde, estabelecendo uma espécie de arpejo 

invertido. 

A tal sequência melódica, já no segundo compasso, para intercalar as linguagens 

utilizadas ao longo de todo o trecho, o fragmento de escala, num movimento diatônico 

descendente. A conclusão da frase, no primeiro tempo do terceiro compasso se dá, 

novamente, pelo salto de uma nota a outra, ambas pertencentes ao acorde que sustenta 

harmonicamente o movimento. 

O quarto e o quinto compassos repetem a sucessão do fragmento de escala a 

findar no salto ascendente entre duas notas. 

Sexto e sétimo compassos são dedicados à finalização da frase melódica até ali 

construída e, então, no oitavo compasso, a pausa é utilizada como recurso tanto 

melódico quanto formal. 

Ao deixar o compasso todo sem melodia, o compositor pauta seu discurso pelo 

uso do recurso de utilização da pausa inserida ao final da frase, qual seja o tempo 



necessário para que o ouvinte avalie tudo o que ouviu até ali e se prepare para a audição 

que se segue. Além disso, começa a delinear uma Forma musical, na qual se estabelece 

o uso de oito compassos para cada fraseado – Forma essa muito utilizada pela Bossa 

Nova, que herdou tal formatação das frases provenientes do repertório do jazz norte-

americano. Vale notar, por exemplo, que a sessão “A” da célebre música Garota de 

Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Morais, conta exatamente oito compassos, com a 

pausa no oitavo compasso, exatamente como se dá no Jingle do Café Seleto. 

Toda a estrutura melódica se repete, estabelecendo uma unidade formal do tipo 

A – A, a esperar pela parte B da música – neste caso específico, o refrão. 

De modo especialmente preciso, a parte B da música conta, também, oito 

compassos. 

O compositor se vale do mesmo recurso melódico empregado até àquela altura: 

intercala saltos entre as notas com movimentos diatônicos descendentes. 

No entanto, para não tornar a música numa forma circular, a quatro compassos 

do final, a melodia ganha um desvio que a leva para o quarto grau da tonalidade do 

qual, por fim, pelo segundo grau menor, volta para finalizar a frase musical, sucedida, 

então, pela assinatura do produto no texto proferido pelo locutor. 

Harmonia – A ambiência do primeiro grau pelo qual a estrutura harmônica tem 

início faz uso de um recurso fartamente explorado pela geração de compositores da 

Bossa Nova: o cromatismo descendente do baixo dos acordes, construindo, também ali, 

uma melodia, uma frase melódica auxiliar. 

Somente quando do sétimo compasso, o primeiro grau dá lugar ao segundo grau 

menor – o movimento previsível, porém trazido pelas mãos da inovação do movimento 

cromático descendente do baixo. 

Toda a segunda exposição do tema A é feita sobre a ambiência do segundo grau 

menor. 

Ao longo dos oito compassos sucedentes, o movimento melódico da frase do 

baixo dos acordes não permite a saturação do ambiente harmônico do segundo grau 

menor, que culmina na chegada do quinto grau, que preparará a volta do primeiro grau 

na parte B, no refrão da música. 

Por todo o refrão se mantém a mesma estrutura harmônica estabelecida na parte 

A. 

No entanto, na segunda metade do quarto compasso da parte B, ao invés de a 

harmonia se encaminhar para a preparação pela chegada do segundo grau menor, 



notamos a presença do segundo grau menor relativo ao quarto grau da tonalidade, o que 

permite que o quinto grau do quarto grau se estabeleça no início do quinto compasso. 

Posicionado ali, o quinto grau nos leva inevitavelmente ao quarto grau da tonalidade, 

num movimento arquetípico da música ocidental. 

Desde ali, do quarto grau, a volta para a ambiência da tônica da tonalidade dá-se 

pelo caminho do segundo grau menor e a construção harmônica se encaminha para o 

encadeamento IIm – V – I, que trará o final da música. 

Ritmo – A toada, embalada pela sucessão de colcheias intercaladas com 

semínimas pontuadas, dá o tom rítmico de toda a música composta para o Café Seleto. 

A pulsação lenta permite ao ouvinte se ambientar com o período inicial da 

manhã; logo no início do dia o ritmo da música não sugere arroubos de pulsação 

exagerada tanto do metrônomo musical quanto do metrônomo orgânico. 

A embalar o início do dia, a toada matinal remete a um certo ambiente musical 

calmo, aconchegante, acolhedor. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A utilização de um texto menos conciso, mais prolixo, mais descritivo, permite 

ao Jingle do Café Seleto, primeiramente, ambientar o ouvinte na cena em que se dá a 

construção da mensagem. 

A letra, de modo professoral, rememora o ouvinte acerca de como é feito o seu 

próprio ritual pelas manhãs, iniciando o processo descritivo desde a noite anterior, 

desde o “sono bom” que antecedeu o momento da cena: 

 

Depois de um sono bom 

A gente levanta 

Toma aquele banho 

Escova os dentinhos 

 

Após o ritual comum a todos os que acordam pela manhã, a letra traz o ouvinte 

para um ambiente no qual ele se reconhece: a “hora de tomar café”. Porém, este 

ambiente é específico; neste ambiente reina uma determinada marca de café, não é um 

café qualquer. 



E mais: quem prepara o café é a mãe, que o faz – e nem poderia ser diferente, 

vindo da figura arquetípica da mãe – “com todo carinho”. 

 

Na hora de tomar café 

É o Café Seleto 

Que a mamãe prepara 

Com todo o carinho 

 

Devidamente ambientado, já se reconhecendo como partícipe do ambiente, 

absolutamente inserido no contexto cênico da mensagem, o ouvinte está disposto a 

descobrir as qualidades do café – absolutamente especial – e disponível para assimilar a 

marca de tal café: 

 

Café Seleto tem 

Sabor delicioso 

Cafezinho gostoso 

É o Café Seleto 

Café Seleto 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O violão ponteia os arpejos do acorde de primeiro grau e, em 

seguida, do quinto grau, preparando a chegada da melodia cantada. A frase melódica do 

arpejo remete a Detalhes, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, grande sucesso musical 

da época. 

O modo sutil como são tangidas as cordas do violão remetem à sonoridade que 

perpassará toda a música. Ademais, o movimento descendente da melodia emprestada à 

linha do baixo é também executado pelo violão; assim, sem fazer uso do contrabaixo, 

tendo apenas uma espécie de instrumento harmônico na construção da teia dos acordes 

que se sucedem, a linha do baixo fica ainda mais nítida; afinal, assomada aos acordes, a 

melodia descendente do baixo tem sua função ressaltada enormemente. 

O ritmo é mantido pelo violão até a chegada dos elementos percussivos. 

Ao final da música cantada, o acompanhamento se mantém sob a maviosa voz 

do locutor que profere a texto-assinatura da peça publicitária. Tal recurso mantém 

estabelecido e confirmado o vínculo entre a música do comercial e o consumidor; o 



corte brusco do acompanhamento provocaria a interrupção desse elo emocional vital na 

construção do afeto à marca. 

Instrumentação – Primeiramente apenas um violão sustenta toda a execução da 

música. E já é o bastante. 

Para a espécie de música que se apresenta, para o objetivo que tal música intenta 

alcançar, apenas o pontear rítmico-harmônico do violão é o suficiente. 

No entanto, à chegada da parte B da música, um instrumento de percussão, um 

chocalho, marca o tempo das colcheias até ali apenas sustentadas pelos arpejos do 

violão. 

A sutileza da chegada do elemento percussivo não provoca um choque sonoro 

com a ambiência intimista anterior; ao contrário, contempla a entrada no refrão com o 

advento de um elemento percussivo que permite o encorpar sonoro da sessão que se 

segue. 

Finalmente, ao chocalho assoma-se outro instrumento de percussão, um bumbo 

grave, a marcar os primeiros e terceiros tempos dos compassos. Em verdade, muito 

menos para sustentar as células rítmicas – já muito bem ponteadas por violão e chocalho 

–, muito mais para encorpar sonoramente a sessão do refrão, as batidas ritmadas do 

bumbo trazem o toque necessário de preenchimento das sonoridades requeridas pelo 

Jingle. 

Interpretação – As duas melodias da parte A são cantadas por uma criança. 

A fim de trazer a ambiência de um “café da manhã em família”, a criança é 

quem discorre sobre o ambiente do lar em que se toma o Café Seleto; é da criança a 

“mamãe” que prepara o café “com todo carinho”. Em contrapartida, o argumento 

contrário à presença da voz de uma criança a anunciar um produto “não destinado às 

crianças”, o café, tem ampla e total validade. 

À chegada da parte B, um coro com vozes adultas, masculinas e femininas, 

corrobora o texto cantado pela criança e traz à tona um ambiente no qual estão 

inseridos, pelo menos, pai e mãe; o contexto cênico é preenchido pelas vozes em coro, 

num uníssono a revelar a família em torno da mesa do café da manhã. 

Finalmente, a voz masculina de timbre aveludado assina o comercial. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle do Café Seleto não habita sozinho o comercial. Ao contrário, divide o 

espaço com as imagens – o comercial foi veiculado também pela televisão – e com o 

texto final, proferido pelo locutor. 

Ainda assim, o Jingle é o protagonista destacado do comercial. 



Após a execução do Jingle, o texto do locutor passa a ser dispensável – torna-se 

desnecessária a informação de que os grãos do café são “torrados eletronicamente”. Tal 

informação, que traria consigo uma qualidade implícita ao produto (o uso da tecnologia 

de vanguarda na torragem dos grãos do café), não ganha contornos de importância. A 

mensagem trazida pelo Jingle, pautada pela ocasião do café da manhã em família não 

requer a informação tecnológica. Porventura seja, até, uma informação que contrasta 

com o clima imposto pelo Jingle – o aconchego da ocasião prescinde de saber qual o 

processo pelo qual o café chegou ali. 

Também a sequência de imagens que compõem o vídeo do filme publicitário do 

Café Seleto cede ao Jingle o papel de protagonista do comercial. As imagens apenas 

fazem referências visuais ao que o texto da letra do Jingle já traz em si. O comercial, 

portanto, poderia prescindir do uso das imagens que, por conta do caráter absolutamente 

completo do Jingle, tal recurso não seria decisivo na definição da qualidade do 

comercial. 

A função do Jingle, portanto, de protagonizar o comercial no qual dividia as 

atenções com outros dois elementos discursivos, foi atingida plenamente, graças à 

excelente estruturação de cada uma das partes componentes da música do comercial do 

café Seleto. Melodia, harmonia, ritmo, letra, arranjo, instrumentação e interpretação 

perfazem o todo que beira as raias da perfeição na construção de um Jingle publicitário. 

 

2.10 Jingle D.D.Drim 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia do Jingle denota pouca inventividade quando, já no 

primeiro compasso, estabelece o uso apenas das notas do acorde de primeiro grau com 

sétima. 

A ausência de sofisticação melódica é parte do discurso do Rock and Roll que se 

produzia no Brasil pelo início da década de 1970, por vezes chamado – como na própria 

letra do Jingle – de “iê-iê-iê”. 

Oriunda da década de 1960, do repertório consagrado pela Jovem Guarda, a 

melodia pouco inventiva, em regra fincada sobre os pilares das notas componentes do 

próprio acorde, a melodia do Rock and Roll que se produzia no Brasil à altura não tinha, 

de fato, sequer a pretensão de ser diferente do que era. 

Desse modo, no Jingle do D.D.Drim, a pobreza melódica é compensada por uma 

certa sátira, uma espécie de humor contido no movimento de subida das notas no quinto 

compasso e no primeiro tempo do sexto compasso, no qual há uma espécie de glissando 

na nota da melodia. 

A forma A – A’ da estrutura melódica (o tema repetido quase de modo idêntico) 

tem a variação apenas no desfecho da música, pelos quatro últimos compassos. 

Harmonia – A sustentar a melodia pouco inventiva, uma estrutura harmonia 

previsível. 

 O primeiro grau (necessariamente com sétima na linguagem do Rock and Roll 

que provém do Blues norte-americano), sucedido do quarto grau e antecedido pelo 

quinto grau com sétima, perfazem um encadeamento nitidamente reduzido em suas 

proporções de abrangência sonora – é um encadeamento que, em fato, cerceia os 

caminhos tanto da melodia quanto da harmonia. 

 Circunscrita na órbita do encadeamento primeiro grau – quarto grau – quinto 

grau com sétima, a harmonia tem como função caracterizar a espécie de música trazida 

à cena e encaminhar a conclusão da música dentro dos limites estreitos da finalização 



pela sequência invertida dos acordes: quarto grau – quinto grau com sétima – primeiro 

grau. 

Ritmo – O compasso quaternário do Rock and Roll fica exposto logo no 

primeiro compasso da música. 

 A batida de oito colcheias por compasso pelo chimbau da bateria sustenta a 

sucessão de colcheias da melodia. 

 O andamento fica a meio termo entre o rápido e o lento, o que aproxima ainda 

mais o Jingle do iê-iê-iê produzido no Brasil pela segunda metade da década de 1960. 

 Como é típico no gênero, a batida pouco varia e o ritmo é mantido por uma 

célula estabelecida no primeiro compasso e que, com pequenas variações, segue a 

mesma até o final da música. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A característica da sátira, já definida na melodia, fica evidente na letra do Jingle. 

A menção contida na letra (a “pulguinha” dançando) sugere uma festa. No 

entanto, a “festa” à qual a letra se refere é a força de expressão comumente usada para 

designar o local ou a situação sobre a qual pouco se tem controle. 

Assim, enquanto o ritmo do iê-iê-iê é explicitado na letra pela dança da 

“pulguinha”, “o pernilongo” morde o filho da dona da casa. 

 

A pulguinha dançando o iê-iê-iê 

O pernilongo mordendo o meu nenê 

 

A situação sem controle, a “festa”, extrapola o ambiente tipicamente noturno 

(pernilongo “mordendo o nenê” durante o sono) e invade o período do sol exposto: 

   

E o dia inteiro a traça passa 

A roer, a roer 

 

Faz-se necessária uma ação por parte da dona da casa. Ela faz uso da linguagem 

corrente; da força de expressão; do termo da língua falada, não do termo da linguagem 

escrita: 

 

Nessa festa preciso por um fim 

 

Porém, ela não pode fazê-lo sozinha; ela precisa da ajuda do especialista, 

daquele que sabe como “acabar com a festa” do modo mais eficaz: 

 

Vou chamar D.D.Drim, D.D.Drim 

 



Após a exposição do produto – no caso, do anunciante –, volta à tona a sátira, 

uma certa dose de pilhéria e, sobretudo, um recurso textual muito bem utilizado: a letra 

retoma as personagens que “faziam a festa” antes da chegada da solução e mais um 

inseto é mencionado, antes da finalização da letra do Jingle. 

 

E os passeios da barata pela casa vão ter fim, 

Vão ter fim, D.D.Drim 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A introdução traz um riff tocado por uma guitarra elétrica e, desse 

modo, já deixa nítido o gênero da música. 

 Em seguida uma voz feminina inicia o tema, acompanhada pela instrumentação 

típica do Rock and Roll. 

 Uma das guitarras, chamada guitarra-base, se atém a manter a sequência de 

acordes enquanto a outra guitarra, chamada guitarra-solo, executa frases musicais em 

pontos específicos do Jingle e na sessão que liga a primeira estrofe à segunda, num 

novo riff, semelhante ao da introdução. 

 Na parte final do Jingle a voz solo da cantora ganha a companhia de um pequeno 

coro de vozes femininas, qual a adesão de outras donas de casa ao projeto de acabar 

com as “festas” que, porventura, também ocorram em suas casas. 

Instrumentação – A típica formação dos grupos de Rock and Roll inspirados 

nos grupos ingleses e norte-americanos desde a segunda metade da década de 1960: 

duas guitarras (a guitarra-base e a guitarra-solo), um contrabaixo e uma bateria. 

 A harmonia é sustentada pelos acordes da guitarra-base e pelas notas no 

contrabaixo. 

 As frases melódicas espalhadas por trechos da música ficam a cargo da guitarra-

solo. 

 As células rítmicas cabem à bateria. 

 A formação instrumental padrão obedece, de certa forma, aos padrões 

estabelecidos na estruturação tanto da melodia e da harmonia quanto do ritmo. 

Interpretação – A cantora solista dá à própria voz tonalidades que levam a uma 

espécie de sátira ao interpretar as notas da melodia. 

 O modo como a cantora expressa algumas palavras também leva à similaridade 

com a pilhéria. Por exemplo, na frase “a roer, a roer”, na qual a vogal “o” do verbo é 



pronunciada quase com a sonoridade de “u” e o “r” final do verbo é estendido para além 

da pronúncia corrente do linguajar do brasileiro. 

 Quando a cantora passa a ter o tema cantado também pelo pequeno coro 

feminino, a característica desaparece; primeiramente porque o coro soa com maior 

intensidade, deixando a voz da solista um tanto menos audível, finalmente, porque, ao 

interpretar a mesma frase do coro, a solista deve manter a pronúncia a mais parecida 

possível para não destoar sobremaneira do coro. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Dividindo o espaço de expressão do comercial com as imagens, o Jingle do 

D.D.Drim encontraria uma dificuldade: sendo as imagens feitas pela animação, qual as 

dos desenhos animados, o poder de atração dos olhos seria muitas vezes superior ao 

poder de atração dos ouvidos. 

No entanto, a construção da sequência das imagens parece ter sido feita após a 

composição do Jingle. 

Isso se dá, sobretudo, pelo fato de as imagens apenas ilustrarem o que vem 

contido na letra, na instrumentação e no arranjo do Jingle. 

Completo em sua estruturação, o Jingle transforma o filme publicitário numa 

mera ilustração da música que o acompanha. 

Tamanhamente bem caracterizado é o Jingle do D.D.Drim, que pode ser 

apreciado, compreendido e admirado mesmo quando ouvido somente com o registro de 

áudio, sem as imagens do filme publicitário. 

O protagonista do comercial é o Jingle, que suplanta até mesmo o encantamento 

provocado pelo filme de animação. 

Ademais, cumpre completamente sua função, pois insere o ouvinte no ambiente 

musical da época, traz ao ouvinte um problema corrente da vida cotidiana sem se dirigir 

diretamente ao consumidor, utiliza com precisão a métrica das células rítmicas da 

melodia para encaixar o nome do produto. 

Por fim, ao estabelecer a polaridade entre vilões (os insetos) e heroi (o produto), 

isenta de culpa a dona da casa, o consumidor. Traz à dona da casa o conforto de saber 

que os insetos em sua própria casa não são sua exclusividade; todos podem sofrer por 

este mal, até mesmo aqueles que cuidam da limpeza da casa com extrema dedicação. Se 

o mal pode acometer a todos, a ação individual poderia resultar em pouca eficácia; é 

preciso, portanto, pedir a ajuda de uma espécie de super-heroi. 



O conforto de poder solicitar a presença de um super-heroi em sua casa é o 

ponto no qual o produto se torna não apenas desejado, mas acessível. 

 

2.11 Jingle Duchas Corona 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Circunscrita à distância máxima de uma oitava, a melodia tem início 

na quinta nota da Escala Maior. 

O movimento inicial da melodia sinaliza a ascensão nas primeiras quatro notas, 

porém, num recurso muito utilizado no repertório da década de 1970, faz o movimento 

descendente. 

Logo no segundo compasso, partindo da nota mais grave da melodia, um 

ostinatum sobre a terceira e a quinta nota do acorde do quarto grau. 

No terceiro compasso, num salto, a melodia volta para a região aguda, sendo a 

primeira nota do compasso a mais aguda da melodia, exatamente uma oitava acima da 

primeira nota do segundo compasso. 

O quarto compasso é pautado pela repetição da primeira nota da Escala Maior, 

finalizando o trecho na segunda nota da Escala, quinta nota do acorde de quinto grau. 

Esse movimento prepara a volta da melodia ao primeiro compasso do tema. 

Toda a música se encontra encerrada nesses quatro compassos. O ritornello 

indica a volta ao tema, repetido várias vezes, até que o compasso final apresente uma 

sequência de notas do primeiro grau. 

Harmodia – A entrada da harmonia se dá no nono compasso. Todos os oito 

compassos anteriores são cantados em uníssono, sem acordes sobre a melodia. 

O acorde de primeiro grau é sucedido pelo quarto grau. 

No décimo e décimo primeiro compassos, o quarto grau centraliza o 

encadeamento com o terceiro grau menor e com o sexto grau menor. 

O encadeamento do décimo segundo compasso prepara a volta para o início do 

tema pela sequência do quinto grau do quinto grau para o quinto grau com sétima. 

A harmonia se repete tantas vezes quantas são repetidas a melodia. Somente no 

último compasso dá-se a chegada do primeiro grau. 

A concisão do tema que pauta a música na repetição de quatro compassos é 

expressa também pela harmonia. Sete acordes diferentes – apenas sete – perfazem toda 

a sequência de acordes. 



A simplicidade da linguagem harmônica entra em perfeita consonância com a 

simplicidade melódica. 

Ritmo – O compasso quaternário, com o ritmo marcado precisamente por quatro 

semínimas executadas pelo elemento percussivo, poderia revelar pouca inventividade. 

Contudo, a célula rítmica executada pelos instrumentos harmônicos, plena em 

criatividade, imprime o movimento de que o compasso marcado necessitaria. 

A sequência colcheia pontuada – semicolcheia e colcheia pontuada – colcheia – 

semínima – semínima, ao longo dos compassos nove, dez e doze, movimentam todo o 

trecho de modo a tornar esses dois compassos espécies precisas de convenções rítmicas 

executadas a cada vez que as repetições do tema são engendradas. 

O décimo primeiro compasso, em contraste estrategicamente situado, marca as 

quatro semínimas do compasso. 

Pelo uso desse recurso, o compositor alterna compassos de célula definida 

(convenções) com um compasso de célula marcada pelas quatro semínimas. 

Transforma, portanto, a célula definida numa convenção-quase-célula-rítmica, pois na 

maior parte do tempo a convenção é executada – porém, não durante todo o tempo. 

A qualidade mais flagrante do aspecto rítmico do Jingle, no entanto, aparece 

após algumas repetições do tema, quando os instrumentos de cordas estão a executar 

suas células rítmicas sobre os quatro tempos marcados de cada compasso; 

simultaneamente, a célula da convenção é executada por outros instrumentos. Coabitam, 

portanto, as células rítmicas da convenção, da marcação dos quatro tempos, da execução 

de parte dos instrumentos. 

Todas as células se encaixam perfeitamente e dão o colorido necessário à música 

de melodia e harmonia simples.  

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra tem início com a descrição de um gesto corriqueiro, cotidianesco, 

comum: a personagem “apanho o sabonete” para se banhar, qual assim o fazem milhões 

de pessoas todos os dias. 

 

Apanho o sabonete 

 



Em seguida, nova ação corriqueira: a personagem “pega uma canção e vai a 

cantar”. Um gesto também repetido diariamente por grande parte de pessoas que se 

encaminham para o banho. 

Porém, a última palavra da segunda frase da letra é o termo que transforma 

aquela ação corriqueira, cotidianesca, comum, num momento especial; é, também, o 

emprego do termo “sorridente” que permite a chegada identificada do produto que faz a 

ação corriqueira se tornar o momento especial. 

 

Pego uma canção e vou cantando sorridente 

 

Surge, então, o nome do produto. Sucedido da frase que o define: 

 

Duchas Corona 

Um banho de alegria 

Num mundo de água quente 

 

Após a precisa utilização da dubiedade da frase “um banho de alegria”, que tanto 

indica o banho propriamente dito quanto faz uso da força de expressão “um banho”, 

frequentemente utilizada no sentido de demonstrar ampla superioridade, extrema fartura 

de algo; no caso específico, extrema fartura de alegria. 

A repetição da melodia traz uma letra um tanto diferente em sua primeira parte, 

momento no qual o compositor repete o jogo de palavras que tem como centro o 

substantivo “banho”: 

 

Apanho o sabonete 

É Duchas Corona 

Dando um banho em tanta gente 

 

Finalmente, a segunda parte da letra é a mesma em todas as repetições. 

Estratégia muito bem executada para manter recorrente na memória do ouvinte os 

qualitativos do produto: 

 

Duchas Corona 



Um banho de alegria 

Num mundo de água quente 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O cantor solista apresenta o tema melódico ao longo dos oito 

primeiros compassos. Somente à chegada do nono compasso, o primeiro da primeira 

repetição do tema, é que os instrumentos entram em cena. 

 Na primeira vez em que o tema é repetido, ainda é o cantor solista quem executa 

a melodia. 

A partir da terceira repetição, um grande coro misto canta, em uníssono, o 

mesmo tema melódico que o cantor solista se mantém a cantar. 

A entrada de instrumentos de percussão ao longo das repetições contribui, 

também, para o efeito de agregação sonora – e de pessoas – em torno de um único tema 

musical, de um único produto, de um mesmo hábito. 

Instrumentação – A voz do cantor solista surge, primeiramente, como o único 

“instrumento” da execução. 

Em seguida, pelo nono compasso, dois violões acompanham o cantor, 

executando os acordes da harmonia. 

A partir da terceira repetição do tema musical, instrumentos de percussão – 

meia-lua, chocalho, clavas – pautam o ritmo da música e trazem o efeito sonoro de 

aumento do volume do acompanhamento. É, então, que um grande coro misto passa a 

cantar, em uníssono, o tema melódico. 

O volume sonoro aumenta consideravelmente e o efeito sonoro de uma multidão 

a participar da execução é alcançado completamente. 

Interpretação – O cantor solista, de voz aguda, inicia o tema e o canta ao longo 

dos oito primeiros compassos. 

Em seguida, por mais oito compassos, o cantor é acompanhado pelos violões. 

A partir da terceira repetição, o coro misto passa a cantar, em uníssono, 

juntamente com o cantor solista. 

Assim que o coro misto toma corpo na execução, a voz do cantor solista se 

imiscui na voz do coro. A partir de aí, não há mais uma personagem a encampar a 

mensagem de plenitude e satisfação que aquele banho proporciona; é a voz da multidão 

a corroborar o fato de que aquele banho é “um banho de alegria”. 



A intenção do arranjador em demonstrar que o número de pessoas que aderem 

ao produto tem efeito quando da entrada de instrumentos e cantores no coro se torna 

ainda mais nítida quando um e outro cantor do coro exprimem sílabas esparsas, 

cantadas sobre notas de um contracanto. Tais frases curtas exprimem a satisfação das 

pessoas que se confraternizam quando, juntas, vivenciam o mesmo prazeroso momento 

de tomar um banho. “Num mundo de água quente”. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle das Duchas Corona divide o espaço de expressão do comercial com as 

imagens do filme publicitário. 

Porém, em nenhum momento abandona seu papel de protagonista do comercial. 

A construção da sequência das imagens apenas ilustrarem o que vem contido na 

letra, no ritmo, na instrumentação e no arranjo do Jingle. 

Completo em sua estruturação, o Jingle transforma as imagens do filme 

publicitário numa mera ilustração da música que o acompanha. 

Ainda que o Jingle fosse apreciado somente em seu registro de áudio, distante 

das imagens do filme publicitário, seria uma peça publicitária completa em si; tanto em 

sua estruturação quanto em sua veiculação; afinal, o Jingle das Duchas Corona pode 

prescindir das imagens. 

Toda a ambientação construída pelos elementos específicos do Jingle traduz 

plenamente a mensagem do comercial: o ritmo envolve o ouvinte na sonoridade da 

época; a melodia, de simplicidade típica, se torna acessível a qualquer ouvinte que 

intente assoviá-la; o arranjo, com a entrada paulatina de cantores e instrumentistas ao 

longo do trecho musical, permeia a intenção de tornar aquele momento um momento 

compartilhável, tanto por ser extremamente agradável, quanto por ser absolutamente 

comum a todos. 

O discurso indireto do texto da letra do Jingle, que jamais utiliza o pronome de 

segunda pessoa “tu” ou “você” para se referir ao interlocutor, ao provável consumidor 

do produto, é cantado em primeira pessoa, seja no singular “apanho o sabonete” ou no 

plural “... e de repente a gente sente”. 

A função do Jingle dentro do comercial das Duchas Corona não é vender o 

produto; é envolver o consumidor no universo prazeroso do produto. Este Jingle cumpre 

– e muito bem – sua função. 

 



2.12 Jingle Pepsi-Cola 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O arpejo do acorde maior invertido, iniciando pela quinta nota da 

Escala Maior, indica, desde o primeiro compasso da música, que a melodia não se 

arvora ao requinte estilístico; a melodia é concernente, então, à sonoridade de época em 

que o Jingle foi composto. Estamos na década de 1970, já distantes das melodias 

acuradas da Bossa Nova; já passamos pelo movimento da Jovem Guarda, que não trazia 

como característica principal a preocupação com a construção de melodias ricas em 

movimentos; já conhecemos amplamente o Rock and Roll, gênero que tampouco se 

ocupa da melodia na construção de seu repertório. 

Assim, é notável, apenas que, apesar de o movimento harmônico dos primeiros 

quatro compassos sugerir, a única nota da Escala Maior que não aparece ao longo de 

toda a música é a nota do quaro grau. 

A melodia é composta, portanto, de um espectro limitado a seis notas diatônicas. 

Não provém da criatividade expressa na melodia, portanto, a riqueza 

composicional do Jingle. A virtude inconteste encontrada na linha melódica decorre do 

fato de sua estruturação ser pautada justamente na simplicidade, denotando absoluta 

identidade com a música popular produzida à época. 

Nem sempre a virtude de uma melodia provém de intrincados movimentos 

contidos na linha melódica; ao contrário, uma melodia toda pautada pelo diatonismo das 

notas de uma Escala pode ser tamanhamente bem construída que traduz não apenas o 

universo do compositor, mas traça o panorama de uma época. 

A partir do nono compasso, pela chegada do refrão, a melodia parte do centro 

tonal da terceira nota da Escala Maior e surge, então, o recurso estilístico da repetição. 

O compositor mantém a mesma frase melódica, alterando apenas a letra. Desloca-se, 

assim, a protagonia da música da seara da melodia, para o âmbito da letra. 

Harmonia – O movimento descendente de quatro notas, desde a extremidade 

mais aguda do acorde, a oitava nota da Escala Maior, até a sexta nota da Escala, 

passando pela sétima maior e pela sétima menor, visam exclusivamente à encaminhar a 

sucessão de acordes que se iniciou no primeiro grau e intenta desembocar no quarto 

grau. 

De fato, o quinto compasso é habitado pelo quarto grau. 



A sequência da parte A da música, portanto, é fincada no encadeamento I – IV – 

V – cuja mais antiga utilização data, provavelmente, do século XII –, sendo os quatro 

primeiros compassos destinados ao primeiro grau; quinto e sexto compassos, do quarto 

grau; sétimo e oitavo compassos, quinto grau. 

A parte A se repete com outra letra. 

A parte B, o refrão, traz o sétimo grau menor dos compassos vinte e um e vinte e 

dois, ocupando a função de quarto grau do quarto grau que se encontra logo em seguida, 

nos compassos vinte e três e vinte e quatro. 

Os oito compassos de refrão são repetidos quatro vezes. 

Ao longo de toda a música não contamos mais do que quatro acordes. 

Não provém da criatividade expressa na harmonia, portanto, a riqueza 

composicional do Jingle. A virtude inconteste encontrada na estrutura harmônica 

decorre justamente de sua simplicidade, denotando absoluta identidade com a música 

popular produzida à época e com o gênero musical do Jingle. 

Do mesmo modo como ocorre com a construção de uma melodia, nem sempre a 

virtude de uma harmonia provém de intrincados encadeamentos contidos na sucessão 

dos acordes; ao contrário, uma harmonia toda pautada pelo encadeamento mais antigo 

de que se tem notícia na História da Música pode ser tamanhamente bem construído que 

traduz não apenas o universo do compositor, mas traça o panorama de uma época. 

Ritmo – O compasso binário, com acentuação deslocada para o segundo tempo, 

denota o gênero norte-americano folk song. 

Em justaposição com melodia e harmonia, o ritmo simples, marcado pela 

regularidade das batidas acentuadas no segundo tempo do compasso, traduz a intenção 

do compositor em pautar o Jingle pela simplicidade musical. 

Se, por um lado, a simplicidade de melodia e harmonia pode sugerir uma espécie 

de pobreza do discurso musical, por outro, a simplicidade rítmica do compasso binário 

traz em si uma qualidade muito importante no que tange ao âmbito do ritmo de uma 

composição musical: é um ritmo dançante e envolvente. 

O compasso binário, marcando precisamente primeiro e segundo tempos, 

permite a quem, eventualmente dançaria a música, alternar metricamente seus dois pés 

no chão. Um dos pés toca o chão precisamente no primeiro tempo e o outro pé toca o 

chão precisamente no segundo tempo. 



Tal facilidade torna, naturalmente, o ritmo dançante. É o mérito contido na 

escolha do gênero musical, pautado pelo ritmo binário, para a música que embala o 

comercial da Pepsi-Cola. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

Se a análise do aspecto estritamente musical não revelou nenhuma espécie de 

sofisticação no uso das técnicas de composição, a análise da letra pode trazer elementos 

que contrastem com tal ausência. 

Um primeiro ponto a ser notado na estruturação da letra é o fato de que o nome 

do produto não aparece. Em nenhum momento o produto é mencionado. A letra do 

Jingle trata da postura de uma geração; das atitudes e modos de uma geração marcada 

nitidamente pela necessidade de se identificar, de se afirmar. 

Os jovens brasileiros da década de 1970 firmam a sua posição na transformada 

sociedade mundial do período imediatamente posterior à década de 1960. 

Desse modo, polarizando a realidade social entre aqueles que querem 

“modificar” os hábitos e comportamentos dos jovens, assumindo a postura reacionária 

contra cabelos compridos, calças desbotadas, “erros de um Português ruim” e aqueles 

que se valem de uma nova postura, contrária ao cerceamento das liberdades de ação, 

expressão e manifestação, a letra do Jingle estabelece na primeira estrofe: 

 

Hoje existe tanta gente 

Que quer nos modificar 

Não quer ver nossos cabelos 

Assanhados com jeito 

 

e também nos dois primeiros versos da segunda estrofe: 

 

Nem quer ver a nossa calça 

Desbotada. O que é que há? 

 

Após definir com nitidez os dois lados da polarização, o Eu-lírico da letra do 

Jingle, como a representar toda a geração que se encontra do suposto lado não-

reacionário da sociedade, faz o alerta. É preciso notar que a “geração paz e amor” não 



faz um alerta como a ameaçar a comunidade pertencente ao suposto lado reacionário da 

polarização; ao contrário, denomina a personagem que representa o lado oposto como 

“amigo”. 

 

Se o amigo está nessa 

Ouça bem: 

 

Definido o alerta, o veredicto da geração que contradiz a ordem reacionária pré-

estabelecida, deve ser expresso com o linguajar pertinente ao lado não-reacionário d 

polarização. Numa só frase, o uso contrito do verbo e a expressão trazida na gíria do 

momento histórico: 

 

Não “tá” com nada 

 

Toda a situação antagônica posta, a personagem do lado não-reacionário da 

polarização traz as palavras-de-ordem tão em voga na década de 1970. A menção aos 

ditos “paz e amor”, “faça amor, não faça a guerra”, “all you need is love” contida nos 

dois primeiros versos da estrofe, tem um componente no terceiro verso que remete 

àquela frase que não se transformou num dito, mas ecoava pela década de 1970 como 

um lema contrário ao lado reacionário da polarização: “contando vil metal”. 

 

Só tem amor 

Quem tem amor pra dar 

Quem tudo quer do mundo 

Sozinho acabará 

 

Por fim, a frase final da estrofe, “sozinho acabará”, sentencia o lado oposto da 

polarização à pena máxima: a solidão. A geração que descobriu, em grupo, a liberdade; 

que vivenciou, em grupo, a transformação da sociedade; tem como pena capital a 

ausência de seu grupo, de um grupo. 

A letra do Jingle, qual sua melodia, sua harmonia, e seu ritmo, traduz não apenas 

o universo do compositor, mas traça o panorama de uma época. 



No entanto, diferentemente das estruturas estritamente musicais, traz em si a 

marca do acuro textual, da intencionalidade na estruturação de um texto conciso, 

adequado ao intento, rico e revelador. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A anacruse do primeiro compasso é cantada sem instrumentação. No 

primeiro tempo do primeiro compasso surge a sonoridade típica do gênero, sobretudo 

pelos acordes de um violão com cordas de aço. 

A estratégia do arranjo é ambientar o ouvinte a um discurso dividido em duas 

partes: a primeira, proferida pelo cantor, e a segunda, pelo coro – no qual o cantor 

também se encontra. 

Desse modo, o arranjo é pautado pelo crescendo sonoro provocado pela adesão 

de mais instrumentos, de mais gente cantando. 

Instrumentação – Durante os primeiros oito compassos a sonoridade é restrita 

ao cantor e aos instrumentos de pouca reverberação sonora – violão e violão com cordas 

de aço. 

A partir do décimo primeiro compasso, pela chegada do refrão, os instrumentos 

de percussão, o contrabaixo e um coro, dão amplitude sonora ao trecho. 

Vale notar que a entrada paulatina de instrumentos na execução se dá, 

primeiramente pelos instrumentos não percussivos – que requerem instrumentistas 

preparados para tal. Porém, a simbolizar uma espécie de “democratização” que a música 

não apenas permite, mas possibilita os instrumentos de percussão – cuja execução 

supostamente está ao alcance de todos – adentram a cena. 

Interpretação – Propositalmente, todo a parte A da música, na qual a letra faz a 

caracterização dos lados da polarização mencionada acima, é cantada por um só cantor. 

No entanto, quando as palavras de ordem são cantadas, todo o coro – qual toda a 

geração de jovens – encampa a melodia e a voz do cantor se imiscui no coro. Não há 

mais a posição de destaque do cantor em relação ao coro hierarquia da interpretação; 

todo o grupo, toda a geração, todos aqueles que estão do lado não-reacionário da 

polarização, têm a mesma importância, ocupam o mesmo patamar de relevância na 

sociedade e, portanto, também na execução de uma música. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 



Jingle e imagens do filme publicitário ocupam o complexo expressivo do 

comercial. Convivem harmoniosamente, mas não mantêm relação de dependência entre 

si. 

O Jingle apresenta uma faceta extremamente bem definida: música – incluindo 

sua ambiência sonora; ritmo do gênero, arranjo, instrumentação, interpretação – e letra 

são partes que se encaixam quase perfeitamente. 

Desse modo, o Jingle se torna um elemento completo dentro do comercial. 

Por sua vez, restaria às imagens do filme publicitário ilustrar o Jingle ou assumir 

um discurso independente do Jingle. Nenhum dos dois caminhos foi o escolhido. 

As imagens do filme publicitário fazem parte da ambiência cultural da época, tão 

bem traduzida pela ambiência sonora trazida pelo Jingle. Não contrastam, não ilustram. 

Coabitam o complexo expressivo do comercial. 

Assim, o Jingle ocupa papel de protagonista do comercial da Pepsi-Cola. O 

comercial sobreviveria – e, ainda assim seria um comercial de reconhecida qualidade – 

caso prescindisse das sequências de imagens; porém, não sobreviveria apenas com a 

sucessão das imagens do filme publicitário. 

O Jingle da Pepsi-Cola tem a função de identificar o ouvinte com o modo de ser, 

com a postura, com as atitudes de uma geração de pessoas – jovens, em sua maioria – 

que compuseram o ambiente social de uma época. Identificados cm o grupo ao qual 

pertenceriam, tais ouvintes poderiam vir a se transformar em consumidores. 

O Jingle executa sua função às raias da perfeição. 

 

2.13 Jingle Caixa Econômica Federal 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Três notas (primeira, terceira e quarta notas da Escala Maior) 

alternadas compõem o primeiro compasso. 

 Novas três notas (segunda, quinta e sexta notas da Escala Maior) perfazem o 

segundo compasso. 

Pelo terceiro compasso surge a nota sétima menor, quando do deslocamento do 

centro tonal para a região do quarto grau. 

Somente pelo sexto compasso a sétima maior é restabelecida, quando da volta à 

tonalidade original pelo caminha do terceiro grau menor harmônico. 



Após encerrar a segunda estrofe da música sobre a quinta nota da Escala Maior, 

primeira nota do acorde de quinto grau com sétima, três compasso de pausa antecedem 

a repetição desta nota, que prepara a modulação para a nova tonalidade, situada meio 

tom acima da tonalidade original. 

A frase final da música, o slogan do anunciante, é todo ele cantado na nova e 

definitiva tonalidade. 

Harmonia – O encadeamento primeiro grau – quinto grau com sétima, que 

prevê a volta para o primeiro grau, é alterado no Jingle da Caixa Econômica Federal 

pelo deslocamento do centro tonal para a região do quarto grau logo no terceiro 

compasso da música. 

O deslocamento se dá pela via menos “ríspida”, portanto, pela sequência 

segundo grau menor de quarto grau – quinto grau com sétima de quarto grau – quarto 

grau. 

A volta para a tonalidade original acontece pelo caminho do quarto grau menor. 

Levado por tal opção, o primeiro acorde da tonalidade original é o terceiro grau 

menor, em lugar do primeiro grau. 

Pelo terceiro grau menor sucede o encadeamento terceiro grau menor – quinto 

grau com sétima de segundo grau menor – quinto grau com sétima do quinto grau – 

segundo grau menor – quinto grau com sétima do primeiro grau. 

O encadeamento descrito acima é propositalmente estruturado para que o centro 

tonal do primeiro grau não conheça o desfecho, pois há a intenção de que, após quase 

quatro compassos de pausa, se efetue a modulação para a tonalidade situada meio tom 

acima da original. 

De fato, em sucessão ao acorde de quinto grau com sétima da tonalidade 

original, surge o acorde de quinto grau com sétima da tonalidade para a qual se dá a 

modulação. 

A sequência segundo grau menor – quinto grau com sétima do primeiro grau – 

primeiro grau da nova tonalidade encerra a música. 

 

Ritmo – O compasso quaternário executado em andamento rápido caracteriza a 

espécie de Rock and Roll chamado pela década de 1980 de Pop Music – pela década de 

1970 era chamado de R&B. 



 O andamento rápido não permite que a síncopa do meio da primeira frase 

apareça como tal e até mesmo as células colcheia pontuada-semicolcheia tendem a soar 

como sucessões de colcheias executadas rapidamente umas após as outras. 

 Somente pelos compassos sexto e sétimo as células podem ser distinguidas como 

as células da síncopa e da colcheia pontuada-semicolcheia, pois ali situam-se as 

convenções rítmicas do trecho musical. 

 Do mesmo modo, a frase final, já na nova tonalidade, tem as células marcadas 

com precisão, para acentuar a rítmica da frase que se tornaria a vinheta musical com a 

letra do slogan do anunciante. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O texto da letra se dirige diretamente ao ouvinte, intentando transforma-lo num 

consumidor: apresenta ao ouvinte o nome e o serviço do anunciante logo na primeira 

frase da estrofe: 

 

Se você poupa na Caixa 

 

Logo em seguida, pelo termo condicionante da primeira frase, categoriza o 

ouvinte como um consumidor bem preparado: 

 

“Tá” com tudo 

 

Usando o recurso poético da repetição da frase com novo sentido, a terceira frase 

inaugura o trecho final da estrofe cuja última frase deixa a possibilidade de a nova 

estrofe enumerar os produtos que o anunciante apresenta ao consumidor: 

 

“Tá” com tudo 

Que a Caixa tem 

 

Toda a segunda estrofe é dedicada a apresentar os produtos que o anunciante ora 

oferece ao consumidor: 

 



Financiamento de carro 

Casa própria 

Cheque azul 

E conta corrente também 

 

Após o texto falado da locução, o slogan do anunciante convoca o ouvinte a se 

tornar um consumidor: 

 

Vem pra Caixa você também 

 

A letra do Jingle é precisa na estruturação de seus objetivos: primeiramente 

apresenta anunciante e produto; em seguida qualifica o consumidor. Depois atrela 

consumidor e anunciante pela interação entre eles; em seguida enumera os produtos a 

serem utilizados pelo consumidor. Finalmente, convoca aquele ora ouvinte a se tornar 

um definitivo consumidor. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjo do Jingle da Caixa Econômica Federal intenta trazer para o 

comercial a mesma sonoridade do repertório do gênero: o acompanhamento 

instrumental situa-se no segundo plano sonoro e as vozes das intérpretes no primeiro 

plano. 

 Porém, uma característica do repertório do gênero é que os instrumentos, ainda 

que situados no segundo plano sonoro, executam células rítmicas complexas, 

convenções sofisticadas, mantêm o ritmo movido com execuções de rítmicas 

requintadas; ao passo que as intérpretes, ocupando o primeiro plano sonoro, executam 

sua linha melódica do modo mais simples e preciso possível. 

 Tal contraste, diferentemente de soar discrepante, soa complementar. 

  

Instrumentação – O quarteto instrumental típico do repertório do gênero da 

música escolhida para o comercial da Caixa Econômica Federal era formado pelo Trio 

de Jazz mais a presença de uma guitarra elétrica; em lugar do piano, um teclado. 



 As frases do contrabaixo denotam o gênero: não mais o contrabaixo apenas 

sustenta a harmonia com a nota fundamental do acorde; agora o contrabaixo é, também, 

um instrumento solista. 

 A bateria sustenta as batidas que acentuam as oito colcheias do compasso tendo 

na célula do chimbau as dezesseis semicolcheias a marcar os quatro tempos do 

compasso quaternário. 

 À guitarra cabe a execução dos acordes por celular rítmicas movidas porém não 

marcadas pelos tempos fortes do compasso. 

 Tendo a guitarra elétrica a executar os acordes, o teclado redunda por vezes os 

acordes da harmonia, por vezes executa frases do contracanto melódico. 

 

Interpretação – Também muito freqüente no repertório do gênero era a 

interpretação contar com o trio de vozes femininas. 

 As cantoras executam a melodia em uníssono durante toda a música, 

inclusive no momento da modulação para a tonalidade situada meio tom acima da 

original. Somente na última nota do Jingle é que cada uma das vozes executa uma nota 

diferente, formando um acorde por sobre a última nota da melodia. 

As cantoras demonstram perfeita sincronia tanto rítmica (nos momentos de 

entradas e duração das notas da melodia executada) quanto de inflexão (não aparecendo 

antes tampouco soando por mais tempo quaisquer consoantes ou vogais da letra). 

A execução conta, também, com uma interpretação própria para um coro: o 

vibrato não aparece em nenhum momento e as três vozes soam todo o tempo como 

foram uma voz apenas. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Texto falado da locução, imagens do filme publicitário e Jingle compartilham o 

espaço expressivo do comercial. 

As imagens do filme publicitário mostram pessoas dentro de uma agência do 

anunciante, pessoas se dirigindo a uma agência, pessoas em locais que não a agência da 

Caixa Econômica Federal. Por vezes aparecem os produtos que o anunciante 

disponibiliza para o consumidor. Pelo final, as pessoas fazem um gesto com o braço se 

movendo desde a posição distante até uma posição bastante próxima do corpo, a mão 

com a palma a trazer algo ainda não pertencente para perto de si. À parte o gesto final 

das pessoas que já se tornaram clientes do anunciante, pouco tem o comercial a 



acrescentar tanto em termos de construção da mensagem imagética quanto na 

composição do comercial juntamente com os dois outros elementos expressivos. 

O texto falado da locução aparece pelo meio do Jingle, durante os quase quatro 

compassos de pausa da música. Repete em prosa absolutamente o mesmo conteúdo 

expresso em verso pela letra do Jingle: o locutor diz que “quem está na caderneta de 

poupança da Caixa está mais perto de tudo o que a caixa tem”. 

Em seguida a música encampa o momento da modulação e, durante os dois 

compassos da nota longa modulatória, o locutor novamente redunda ao repetir o 

conteúdo expresso na letra do Jingle: “quem tem a caderneta de poupança da Caixa está 

com tudo” e, antes da frase musical, conclama o consumidor: “venha para cá!”. 

Surge, então, o Jingle como o protagonista destacado do comercial. 

Estruturado de forma a se dirigir ao consumidor somente na frase final da letra, 

quando o outrora ouvinte já está envolvido pela mensagem, o Jingle da Caixa 

Econômica Federal conclama um ouvinte já muito propenso a se tornar consumidor, 

pois a mensagem chegou a ele de forma clara, nítida e convincente. 

O objetivo principal do comercial é conquistar poupadores. Quem poupar na 

Caixa terá acesso a outros tantos produtos e se tornará um cidadão que “’tá’ com tudo”, 

“’tá’ com tudo o que a Caixa tem”. 

Pois o Jingle apresenta a mensagem de conquista de clientes poupadores de 

modo completo: primeiramente expõe o anunciante, o produto principal e atrela o 

consumo do produto a “estar com tudo”; em seguida enumerar todos os outros produtos 

a que o cliente-poupador terá acesso; finalmente conclama o ouvinte a fazer parte 

daqueles que “estão com tudo” e se tornar, então, um consumidor. 

O Jingle da Caixa Econômica Federal não requer em absoluto o complemento do 

texto falado da locução (que nada mais faz que não seja reiterar o já exposto pela letra 

do Jingle), tampouco do complemento das imagens do filme publicitário (que ilustra o 

que a letra do Jingle expõe de forma nítida e precisa); a mensagem musical contida no 

Jingle é completa em si, prescinde de qualquer espécie de complemento. 

Protagonista do comercial, o Jingle da Caixa Econômica Federal desempenha 

sua função: apresentar anunciante, produto principal, produtos a que o ouvinte-que-se-

transformar-em-consumidor terá acesso e conclamar o ouvinte-ainda-não-consumidor a 

se tornar um consumidor de fato.  

 

2.14 Jingle Chevrolet 



 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia tem início pela quinta nota da Escala. Esse recurso 

permite ao compositor estabelecer a frase do arpejo invertido do acorde maior, passando 

pela sexta nota da Escala; movimento melódico perfeitamente adequado à sequência 

harmônica primeiro grau – quarto grau, muito utilizada ao longo de toda a década de 

1980. 

A nota do primeiro tempo do sétimo compasso da melodia é estrategicamente 

escolhida, pois faz parte tanto do campo harmônico da tonalidade em que a música se 

encontra quanto da tonalidade para a qual a modulação definirá. 

Já a anacruse do oitavo compasso requer uma melodia já toda voltada para a 

tonalidade pós-modulação. 

Do nono ao décimo sexto compasso, no ambiente da nova tonalidade, a melodia 

caminha diatonicamente, sempre se valendo de notas de duração longa, como a embalar 

as palavras da letra. 

A nota do primeiro tempo do décimo sexto compasso, qual já se dera no sétimo 

compasso, serve na medida justa para a modulação que leva a música de volta à 

tonalidade inicial. 

Os quatro compassos finais, já ambientados na tonalidade de origem, desfecham 

na nota grave do primeiro grau. 

Ao longo de toda a música, células sincopadas permeiam o ritmo da música – a 

célula sincopada, no andamento lento, em regra faz com que a acentuação tônica da 

letra coincida com a antecipação da nota da síncopa. 

Harmonia – O encadeamento primeiro grau – quarto grau mantém o centro 

tonal fixo em torno do primeiro grau. 

Assim, o Jingle começa fincado na tonalidade; afinal, mantém o encadeamento I 

– IV por seis compassos (excetuando o acorde relativo menor do quarto compasso). 

No compasso sétimo, a nota que permite a modulação está ancorada no acorde 

de sétimo grau bemol da tonalidade precedente, quinto grau da tonalidade subsequente. 

Já pleno do novo tom, o nono compasso inicia o movimento de ascensão do 

quinto grau do acorde para a quinta aumentada, em seguida para a sexta, até chegar à 

sétima, quando permite ao acorde de primeiro grau realizar o encadeamento I – IV 

estabelecido no início da música, ainda no âmbito do tom original. 



O acorde de quinto grau no décimo sexto compasso, sobre a nota que facilitará a 

modulação de volta para a tonalidade de início da música abre as portas da modulação. 

Dois compassos transcorrem com os acordes de primeiro e sexto graus. 

Porém, no compasso seguinte, dois acordes dissonantes, do sexto grau bemol e 

do segundo grau bemol, com a função de substituir os esperados acordes de quinto grau 

do quinto grau e quinto grau com sétima, sinalizam que, àquele instante, a possibilidade 

de a harmonia novamente se encaminhar para a tonalidade em que outrora se encontrava 

é muito grande. 

Um recurso harmônico extremamente bem construído. 

No entanto, no penúltimo compasso surge o quinto grau da tonalidade original e 

a música tem o desfecho esperado no último compasso quando, finalmente, o ouvinte se 

encontra com o primeiro grau da tonalidade original. 

Ritmo – A balada lenta. 

A pulsação lenta do compasso binário, com acentuação no segundo tempo 

(deslocada do tempo forte, portanto), caracteriza a balada tal como era executada à 

época, em plena década de 1980. 

As batidas ritmadas no primeiro e segundo tempos do compasso, por 

transformarem a célula rítmica numa célula muito primária, requerem uma melodia 

contrastante, que traga em si os movimentos rítmicos necessários para incrementar o 

aspecto rítmico da música. A melodia cumpre esse papel. 

Além de contar com a ajuda da melodia, a balada lente conta, também, com o 

auxílio da harmonia. 

Ao trocar de acorde a cada compasso binário, mais curto, o movimento 

harmônico desfaz a sensação de lentidão impressa pela balada. 

Para completar seu importante serviço, a harmonia, por vezes (12, 19 e 20), troca 

o acorde duas vezes dentro do mesmo compasso, dando, assim, ainda mais 

movimentação para a célula rítmica da balada. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A estrutura rítmica da balada lente permite ao letrista as frases mais longas, mais 

distendidas. De certa forma, a balada presenteia o letrista com a possibilidade de 

prolixidade. 



Liberto da frase curta, o letrista arrisca: a terceira palavra de uma música é 

“silêncio”. 

 

É no silêncio de um Chevrolet 

 

Porém, logo em seguida, abranda a afirmação anterior; a ausência de som não se 

estabelece. 

 

Que o meu coração bate mais alto 

 

A personagem que narra autodiegeticamente a experiência de estar dentro de um 

automóvel vivencia o momento em que “toma consciência de si”. Em contraste com o 

mundo-lá-fora, que “perde a forma”, a personagem se encontra; no lugar onde deve de 

fato se encontrar o Ser: “em si”. 

 

Enquanto o mundo perde a forma 

Eu me encontro em mim 

 

No entanto, há uma cilada contida na frase anterior: se o Ser “se encontra” em si, 

o Ir se torna desnecessário; afinal, ao “se encontrar em si”, o Ser não precisa “sair de 

si”. O Ser não precisa Ir. 

É preciso sair da armadilha. O produto é um automóvel! Ir é o verbo que um 

automóvel melhor conjuga. 

Então, numa manobra bem estruturada, o letrista encontra o verbo que apara as 

arestas postas pela armadilha: “seguir”. Quem “segue”, “segue em frente”; não 

abandona a si enquanto “segue em frente”. 

 

E é assim que eu sempre 

Vou seguir 

 

Resolvida a situação embaraçosa anterior, o letrista planta a dubiedade entre a 

frases “vou seguir”, “meu coração” e “bate mais alto”. A personagem tanto pode “seguir 

o próprio coração” quanto sentir o “coração bater mais alto”. 



 

(... vou seguir) 

Meu coração 

Bate mais alto dentro de um Chevrolet 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A introdução conta dois compassos, nos quais a nota do acorde é 

dada pelo contrabaixo e os acordes são arpejados pelo piano (tocado por um teclado). 

A bateria apenas pontua poucos elementos rítmicos esparsos ao longo do trecho, 

sem ainda produzir a sonoridade definida de uma célula rítmica. 

A nota do contrabaixo no primeiro grau do terceiro compasso indica o início do 

tema. 

Até o nono compasso se mantém a mesma ambientação sonora. Porém, à 

modulação que se dá no compasso nove, corresponde a chegada do coro misto que 

assume o papel de backing vocals. A sonoridade toma corpo quando, no mesmo 

instante, a bateria passa a sustentar o ritmo com a célula que define o bumbo no 

primeiro tempo do compasso, a caixa no segundo tempo do compasso e chimbau nos 

dois tempos do compasso; além dos momentos em que, nos pratos, são tocadas mínimas 

que soam até o primeiro tempo do compasso seguinte. 

Pelo compasso dezessete, quando da segunda modulação, à volta para o tom 

original, o arranjador faz uso do recurso técnico que encantava os produtores de Jingles 

da época: o teclado que sintetizava sons do naipe de cordas de uma orquestra sinfônica. 

As cordas, sustentando notas longas em uníssono, funcionam como mais um 

elemento harmônico – pois executam notas concernentes aos acordes – além de 

proverem o trecho de amplitude sonora grandiosa. 

O Jingle se repete. Pela segunda feita, sem a execução da letra, toda a primeira 

parte mantém a mesma base instrumental. 

Ao voltar o tema com a letra após a primeira modulação, todos os instrumentos 

retomam suas linhas, qual na primeira execução. 

Ao final da música, repetem-se os três últimos compassos, a amplitude e o 

volume sonoro vão diminuindo, até restar apenas os arpejos do piano; os mesmo que 

iniciaram a música. 

Desse modo, a estrutura do arranjo é pautada pelo início e final nitidamente 

pequenos no que tange à amplitude sonora, ladeando o interior do jingle, que aumenta 



de volume até o compasso dezessete e, próximo do final, retrai a grandiosidade. A 

estrutura do arranjo remete a uma onda, que tem início e final pequenos, contrastando 

com a grandiosidade durante a execução. 

Instrumentação – O uso do teclado acoplado ao computador permitiu ao 

arranjador mesclar sonoridades todas provindas de um mesmo processador de sons. 

Assim, tocados todos pelo mesmo teclado, habitam o Jingle os instrumentos de 

percussão (a bateria), os instrumentos harmônicos (contrabaixo e piano) e a cordas de 

uma orquestra sinfônica. 

O som de teclado escolhido para ocupar a função do piano difere, 

propositalmente, do som característico de um piano. À época, a inumerável 

diferenciação de sonoridades contidas num teclado despertava o fascínio de arranjadores 

e instrumentistas. O objetivo, portanto, não era reproduzir o mais fielmente possível o 

som de um piano; ao contrário, quanto mais flagrantemente diferente do som de um 

piano, tanto melhor. Era preciso, de certa forma, evidenciar que aquele som provinha de 

um teclado sintetizado; jamais de um piano acústico. 

Interpretação – O cantor inicia o tema na região grave de sua voz. Por conta de 

a modulação que ocorre no nono compasso elevar a tonalidade, é preciso que o tom 

original seja mais grave. 

De fato, a partir do nono compasso, a voz do cantor alcança sua região aguda. 

Escudado pelo coro misto, que canta três notas diferentes de um acorde, o cantor 

chega ao ponto mais agudo pelo décimo quinto compasso. 

No compasso de número vinte e um, o último compasso antes de a música voltar 

ao início, na nota final do Jingle, portanto, o cantor traz uma surpresa: ao final da frase 

“bate mais alto dentro de um Chevrolet”, na nota sobre a sílaba “let”, ao invés de 

executar a nota aguda típica de finalização da frase musical, ele a canta na oitava 

inferior, uma nota grave, que provoca um efeito surpreendente e gera a desconfiança 

acerca do efetivo final da execução. De fato, o Jingle não termina aí; é repetido desde o 

início.  

A repetição de toda a música permite que o coro execute acordes ainda mais 

sofisticados e que o cantor amplie seu volume sonoro, pois o tema só é retomado 

quando da modulação, região mais aguda – e de maior amplitude sonora – da voz do 

cantor. 

A certa altura, pelo compasso dezessete após a repetição, uma voz masculina do 

coro misto, executa um contracanto por sobre a expressão “meu coração”. Os melismas 



da frase musical remetem à espécie de execução do repertório Gospel, que despertavam 

um incipiente interesse dos arranjadores brasileiros à altura. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O comercial não conta com locução de texto. Portanto, Jingle e imagens do filme 

publicitário dividem o espaço do complexo expressivo do comercial. 

Os elementos que compõem a ambiência sonora do Jingle (ritmo do gênero, 

instrumentação e interpretação de cantor e coro), plena em sofisticação melódica e 

harmônica, dificulta o surgimento de uma eventual desatenção que porventura 

acometesse o ouvinte. 

Um elemento próprio da estrutura do Jingle, a letra, traz consigo uma frase que, 

de per se, atrai a atenção do ouvinte, por conta de seu implícito paradoxo. Isso se dá 

logo na primeira frase da música. 

Quando o cantor entoa a frase “É no silêncio de um Chevrolet”, o conceito 

paradoxal se torna explícito: uma música, a arte cuja confecção e execução dependem, 

fundamentalmente, dos sons, preconiza já na primeira frase da letra que “no silêncio” o 

coração da personagem que entoa a letra do Jingle “bate mais alto”. 

Essa estratégia permite ao compositor permear de sofisticação os outros 

elementos da linguagem musical, pois, pelo efeito provocado pela primeira frase da 

letra, o ouvinte tem pouca disponibilidade para a desatenção. 

As imagens do filme publicitário transcorrem de modo a não ilustrarem a letra 

da música – que, de fato, não carece de ilustração imagética –, tampouco se tornarem 

um discurso que transforme a letra do Jingle em ilustração para as imagens. 

Desse modo, ainda que em plena convivência sadia, o Jingle tem supremacia 

sobre as imagens no que tange à protagonia do comercial. 

Tal afirmação – arriscada, de fato – se deve ao fato de que é possível conceber o 

comercial composto somente do Jingle, somente do registro de áudio, e ainda considerá-

lo de extrema qualidade e não é possível asseverar a mesma qualidade de um suposto 

comercial composto só pelas imagens do filme publicitário. 

A função do Jingle, portanto, é cumprida de modo absolutamente completo: o 

Jingle envolve o ouvinte no universo “de um chevrolet”, onde o silêncio faz com que “o 

coração bata mais alto” e propicia a quem habita o interior do carro se encontrar em si”. 

Em busca dessa espécie de conquistas internas, o ouvinte se torna um provável 

consumidor. 



 

2.15 Jingle Grand Prix “S”, da Goodyear 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A escolha pelo compasso quaternário permite que a melodia tenha 

mais tempo para se distender por sobre os acordes da melodia. 

Desse modo, o compositor inicia a melodia na anacruse do primeiro compasso 

pela terceira nota da escala – uma entre as três notas do acorde maior de primeiro grau – 

maior, evitando o uso da fundamental; salta para a quinta nota da escala maior – outra 

das três notas que compõem o acorde maior e, logo na primeira nota do primeiro 

compasso, a melodia se encontra na sexta nota da escala maior – nota que não pertence 

ao grupo de notas que perfazem o acorde maior. 

Esse recurso melódico traz nítida sofisticação à sequência de notas. 

O compositor, então, mantém o uso das mesmas notas ao longo do primeiro 

compasso e desemboca no segundo compasso na mesma sexta nota da escala maior. No 

entanto, no momento em que é inaugurado o segundo compasso, o acorde que suporta a 

melodia não mais é o acorde do primeiro grau maior, mas, sim, o acorde do terceiro 

grau menor. Ao estabelecer a melodia na sexta nota da escala maior, a harmonia passa a 

contar com o requinte de um acorde hexafônico. Tal movimento melódico revela 

inegável estratégia do compositor e empresta ao trecho a justificativa pelo uso de apenas 

quatro notas distintas ao longo de todo o primeiro momento da melodia. 

Somente no terceiro compasso a melodia conhece notas diferentes, no 

movimento diatônico descendente das notas da escala maior. 

Ao longo dos quinto e sexto compassos, a melodia do início é repetida. Pelos 

sexto e sétimo compassos, uma variação diatônica ainda dentro da escala mantém a 

estrutura melódica dos quatro primeiros compassos, antecedendo a chegada do refrão, 

onde se encontrará o ponto culminante da melodia. 

Na anacruse do nono compasso, o início do refrão. 

No terceiro tempo do compasso, a oitava nota da escala maior já indica o 

crescendo do trecho. 

Em contraste muito bem escolhido, no décimo compasso, a nota fundamental – 

uma oitava abaixo da escolha do compasso anterior – na segunda metade do quarto 

tempo do compasso insere a melodia no trecho definido por uma escala. 



Contudo, é no décimo primeiro compasso que mora o ponto culminante da 

melodia: a nota suplementar equivalente à nona nota da escala maior. Colocada na 

segunda metade do quarto tempo, a nota funciona como o momento pelo qual todo o 

trecho que teve início no compasso nove trabalhou. 

O movimento melódico tem, ainda, o complemento necessário logo no primeiro 

tempo do compasso seguinte. A oitava nota da melodia, absolutamente consonante, 

serve de repouso para o ousado salto dado até a nona nota da escala. 

Ao longo dos três primeiros tempos do décimo segundo compasso a nota longa 

se estende, executando a função de permitir que o efeito intencionado no ponto 

culminante tenha a duração necessária. 

Finalmente a sequência melódica do último compasso tem o terreno 

perfeitamente preparado e pode dar a nuance final à música. 

Harmonia – A sequência harmônica primeiro grau – terceiro grau menor – 

quarto grau – quinto grau com sétima, fartamente utilizada à época, qual uma espécie de 

inversão da sequência mais fartamente utilizada pela década de 1970 (primeiro grau – 

sexto grau menor – quarto grau – quinto grau com sétima), poderia sugerir uma 

harmonia pobre em recursos composicionais. 

 Porém, a utilização dos quatro acordes ao longo dos quatro primeiros compassos 

sustenta uma melodia cujas notas formam acordes que passam a carregar consigo 

dissonâncias muito precisas e sofisticadas, que eliminam a possibilidade de a harmonia 

da música ser considerada simplória, qual poderia ser adjetivada à primeira vista. 

 O acorde do primeiro grau do primeiro compasso sustenta a sexta nota da escala 

maior. Um passo além é dado quando, no primeiro tempo do segundo compasso, o 

acorde do terceiro grau menor sustenta a melodia da sexta nota da escala, formando, 

assim, um acorde hexafônico – acorde que adentro a história da música somente após a 

chegada do século XIX. 

 A sequência harmônica se repete pelos compassos subsequentes, tal qual a 

melodia. 

 No compasso nove, pela chegada do refrão, os acordes de primeiro, quarto e 

quinto graus, sem suas respectivas sétimas notas, permite uma nitidez à melodia, que 

poderia ser dissipada caso tais acordes contassem com suas dissonâncias internas. 

 O uso do acorde menor sobre o terceiro grau, desta feita, se dá num momento 

diferente da melodia e tem a função de nos levar à frase harmônica final. 



 Por fim, apenas no último compasso o compositor faz uso do acorde de segundo 

grau menor, ao anteceder o quinto grau com sétima, em preparação para o acorde final. 

A estratégia de fazer uso deste acorde somente para o encerramento da música (ao longo 

de todo o trecho anterior era usado o acorde sobre o quarto grau), frequente à época, 

revela a intenção do compositor em manter o ouvinte ligado à execução até o último 

momento quando, aí sim, a sequência segundo grau menor – quinto grau com sétima – 

primeiro grau, utilizada desde os primórdios do século XVI, é estabelecida e o final da 

música se torna mais nítido e preciso. 

Ritmo – A balada no compasso quaternário, marcada primeiramente pelo 

Chimbau, remete ao clima das “baladas românticas” da década de 1980. 

 Em conjunção com o Rock and Roll marcado pela acentuação do segundo e do 

quarto tempo do compasso quaternário, provindo da onda Nem Wave surgida nos 

Estados Unidos da América do Norte (comumente chamado de Rock Brasileiro), a 

balada dominou grande parte do cenário da produção musical do Brasil naquele período. 

 O andamento lento permite os melismas interpretativos do cantor. 

 Além disso, por conta do andamento lento, a balada possibilita a distensão da 

linha melódica intercalando pequenos trechos pautados por notas de curta duração e 

outros pequenos trechos que fazem uso de notas longas. O contraste rítmico, então, dá-

se, também no elemento melódico. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O texto autodiegético tem início dentro do automóvel – local referente ao 

produto, não local do próprio produto. 

 

Da janela do meu carro 

 

Na segunda frase da estrofe encontramos uma temática muito concernente à 

década de 1980: o Eu-lírico vê “o mundo” passar. Ele não vê a rua, o campo ou o mar; 

ele vê “o mundo”. Há um contraste com o discurso textual das letras da década de 1960, 

por exemplo, quando a personagem não via “o tempo passar na janela” de sua casa. O 

“tempo” mítico a que a letra da música Carolina, de Chico Buarque, passava pela janela 

da personagem. Já o “mundo” da personagem da década de 1980 é visto passar. Desde a 

janela de um automóvel. 



 

Vejo o mundo passar 

 

A estrofe tem o desfecho com a apresentação do produto, o pneu que “ajuda” a 

personagem a “chegar”. “Chegar” é o verbo do trecho; toda a ação se dá quando a 

personagem conseguir, com a ajuda do produto pneu, “chegar”. 

 

Grand Prix “S”, da Goodyear, 

Me ajuda a chegar 

 

Na segunda estrofe, a personagem já não mais necessita estar situada; sabe-se 

que ela fala desde o interior de um automóvel. Portanto, passa a descrever os fatores 

constantes do produto que permitirão ao consumidor “chegar bem”. 

Desse modo, inspirada pelo verbo “chegar” e tendo como suporte um produto 

que possibilita encontrar não apenas “as suas forças”, mas encontrar o seu lugar, “mais 

além”, a personagem tem, no produto, o respaldo para a sua jornada; jornada na qual a 

personagem empreende a busca por “chegar” em algum ponto. “Chegar” e, mais do que 

isso: “chegar bem”.  

 

Encontrar as suas forças 

Seu lugar é mais além 

Grand Prix “S” 

O importante é chegar bem 

 

O início do refrão não deixa dúvidas: 

 

Vou chegar 

 

A personagem, em tom afirmativo, aponta para a certeza de que seu intento se 

concretizará. A personagem encontrou “as suas forças” conta com a ajuda inestimável 

daquele que a levará: o pneu. 

Na quarta frase da estrofe, na primeira sílaba da palavra “levar”, o mais forte elo 

entre a personagem e o produto, a nota mais aguda da melodia. O ponto culminante 

melódico coincidindo com o ponto culminante da letra. 



 

Goodyear vai me levar 

Tenho tudo pra chegar 

Goodyear vai me levar 

 

A letra, então, tem seu desfecho com o mais importante fator: 

 

O importante é chegar bem 

 

Sendo assim, o produto não apenas realiza o sonho da personagem; não apenas 

ajuda a concretizar o desejo da personagem; o produto traz segurança. A personagem 

vai “chegar” e “vai chegar bem”. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O teclado inicia lentamente o arpejo do acorde maior na introdução. 

 Em seguida, o chimbau da bateria marca os tempos do compasso quaternário, 

juntamente com a entrada do contrabaixo. 

 Os instrumentos mantêm a harmonia até a chegada da anacruse do nono 

compasso, quando a bateria executa uma célula diferente e inaugura o refrão. 

 A melodia se estabelece numa região mais aguda e o cantor passa a contar com a 

presença de um coro. 

 Pelo refrão as cordas sintetizadas complementam a melodia. 

Instrumentação – O som do teclado que arpeja o acorde maior deflagra um 

momento decisivo na história da produção de Jingles no Brasil: a chegada aos estúdios 

de gravação do computador como ferramenta de trabalho. 

 O computador permitia ao compositor e ao músico executante produzir sons 

diferentes dos sons dos instrumentos acústicos e, mais, gravá-los todos a partir de um 

único teclado que funcionava como fora um processador sonoro; vale dizer, o teclado 

processava sons distintos daquele que era esperado: o som semelhante ao de um piano. 

Desse modo, munido de uma ferramenta que permitia a procura de sons 

diferentes dos convencionais e a execução de todos os instrumentos a partir de um único 

processador (o teclado acoplado a um computador), os arranjadores da década de 1980 

iniciaram um caminho de busca pelas sonoridades; afinal, a facilidade de gravação de 



vários instrumentos por um único músico possibilitava o dispêndio do tempo de 

produção para outras empreitadas. 

Um desses sons é o que o ouvinte tem na introdução do Jingle do Grand Prix 

“S”, da Goodyear – um som que se assemelha ao de um piano elétrico, com maior 

quantidade de frequências agudas e de reverberação. 

Em seguida, o chimbau da bateria eletrônica, tocada desde o mesmo teclado que 

gravara a introdução, marca o compasso quaternário. 

Ao final do compasso oito, o prato (da mesma bateria eletrônica, tocada desde o 

mesmo teclado que gravara a introdução) anuncia a chegada do refrão. 

É nesse ponto do Jingle que se nota mais flagrantemente o discurso da época: a 

anacruse do compasso nove é o momento no qual aa bateria deve preparar a chegada do 

refrão. Para tanto, faz-se uma célula diferente da célula rítmica que acompanhara os 

compassos anteriores e, também, daquele que virá a acompanhar os compassos 

subsequentes. É o que se chama vulgarmente de “virada”. Em regra, antes da chegada 

do computador aos estúdios, os bateristas faziam tais “viradas” utilizando os ton-tons da 

bateria. Pela década de 1980, o uso de ton-tons eletrônicos era disseminado. Não foi 

diferente no Jingle. 

Antes da chegada do refrão é ouvida a frase percussiva executada pelos ton-tons 

eletrônicos. 

Não é diferente a execução da linha do contrabaixo. O teclado processa um som 

que se assemelha ao de um contrabaixo elétrico. 

Tampouco difere a chegada das cordas no refrão. O som sintetizado de parte do 

naipe das cordas de uma orquestra sinfônica (violinos, violas e violoncelos) 

complementa a instrumentação. 

Interpretação – Um cantor de voz aguda é o solista do Jingle. 

 A voz do cantor, por vezes, ganha contornos rústicos (raspy voice), muito 

frequentes à época. 

 De modo muito próprio, por vezes, o cantor executa melismas provindos da 

técnica utilizada por cantores norte-americanos do gênero Gospel, como, por exemplo, 

no primeiro tempo do sexto compasso, quando pronuncia o termo “esse”, em 

complemento ao nome do produto – Grand Prix “S”. 

 No refrão, em consonância com as notas da melodia interpretadas pelo cantor, 

um pequeno coro vem em adendo, qual backing vocals, porém executando a mesma 

frase melódica do cantor. 



 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Jingle e imagens compõem o complexo de elementos componentes do 

comercial. Não conflitam, tampouco estabelecem entre si uma relação de superioridade 

de um para outro. Coabitam em igualdade de condições e inter-relação de funções. 

Por um lado, as imagens do filme publicitário mantêm alguma dependência com 

relação ao discurso do Jingle. Por outro, o Jingle não pode prescindir das imagens do 

filme publicitário. 

Como os verbos “passar” e, sobretudo “chegar” pautam o texto da letra do 

Jingle, é de vital importância que as imagens em movimento desde o interior de um 

automóvel complementem o texto, dando a ele o que nele falta: a mobilidade da 

imagem em movimento; não requerendo do ouvinte que este imagine o mundo 

“passando” ou a personagem “chegando”. 

Já o complexo imagético, composto por cenas em movimentos vistas de dentro 

de um automóvel, requer uma tradução literal de sua intencionalidade. Se a intenção é 

“chegar”, apenas as cenas em movimento poderiam deslocar o conceito para, por 

exemplo, a ambiência do verbo “passar”, tão próximo na estrutura do próprio Jingle. 

Desse modo, Jingle e imagens do filme publicitário dividem em porções iguais o 

papel de protagonista do comercial. 

Justamente porque tal divisão é feita com precisão milimétrica, a função do 

Jingle dentro do comercial do Grand Prix “S”, da Goodyear é cumprida por completo. O 

Jingle narra, desde a perspectiva musical, juntamente com as imagens, que o 

complementam desde a perspectiva imagética, o texto do todo da mensagem. 

 

2.16 Jingle Pomarola 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia do Jingle, executada pelos coros masculino e feminino, 

responsáveis pelo elemento da interpretação, é composta por uma única frase musical 

que conta três notas – quinta, sexta e primeira – da Escala Maior, que aparecem em duas 

tonalidades diferentes ao longo da música. 

 Uma outra frase, que conta duas notas – quinta e quinta diminuta – da Escala 

Maior, e que também aparece em tonalidades diferentes ao longo da música, em 



verdade é menos uma frase musical, mais uma convenção rítmico-melódica, qual fora 

uma frase de “resposta” ao tema melódico proposto pela frase musical. 

 A característica modulante da harmonia leva tanto frase musical quanto frase da 

convenção rítmico-melódica a serem executadas em algumas tonalidades diferentes. 

Harmonia – Iniciando com um movimento harmônico sofisticado até mesmo na 

linguagem da música erudita, no qual surgiu apenas pelo final da segunda metade do 

século XIX, a sucessão do primeiro grau pelo seu acorde diminuto e voltando ao acorde 

original, a estrutura harmônica do Jingle se apresenta como a de uma peça sinfônica: 

modulante, sem que os movimentos modulatórios sejam sequer percebidos pelo ouvinte, 

por conta da perfeita simbiose entre movimento melódico e movimento harmônico. 

 A primeira modulação é em direção ao quinto grau da tonalidade. 

Em seguida, a estrutura harmônica se desloca para a região do terceiro grau 

menor da tonalidade original, sexto grau menor (a tonalidade chamada “relativa”) da 

tonalidade em que se encontra. 

Finalmente, no mais arriscado movimento harmônico, o centro tonal se desloca 

definitivamente para a região do quinto grau. De lá não mais volta à tonalidade original. 

Tal movimento harmônico é considerado tamanhamente arriscado pois pode gerar no 

ouvinte a necessidade da volta para a tonalidade original. 

No entanto, como as modulações são feitas de modo sutil e preciso, o ouvinte 

sequer se dá conta de que houve a modulação e, quando o Jingle termina na região do 

quinto grau da tonalidade original, o ouvinte ainda mantém forte seu vínculo com a 

tonalidade-primeira, pensando nela ainda se encontrar. Grande feito. 

Ritmo – O ritmo do Jingle que se pretende uma peça sinfônica não faz parte do 

repertório de ritmos advindos da música popular. 

 Portanto, a característica rítmica do Jingle do Pomarola se dá na construção das 

células da melodia. 

 Quando da frase musical que conta apenas três notas, nota-se o uso da célula 

colcheia pontuada-semicolcheia, célula usada no repertório de música erudita para 

trazer à melodia uma sonoridade imponente, quase marcial; em regra executada pelas 

trompas, instrumento da família dos metais, do naipe dos Sopros. 

 Quando da frase da convenção rítmico-melódica, que conta apenas duas notas, 

nota-se o uso da célula da tercina de um tempo, cujo primeiro elemento é a semínima e 

o segundo, a colcheia. Esta célula, de sonoridade próxima à da célula colcheia 

pontuada-semicolcheia, é usada no repertório de música erudita exatamente com a 



função de se tornar uma convenção rítmico-melódica que se contrapõe à frase musical, 

gerando uma espécie de “diálogo”, uma forma de pergunta-e-resposta musical. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A frase musical da melodia, que conta apenas três notas, é executada com a letra 

da primeira entre as duas frases da estrofe. Em verdade, a frase da letra é composta pelo 

slogan do produto. 

A frase da convenção rítmico-melódica, que conta apenas duas notas, é 

composta apenas pelo nome do produto cantado pelos coros. 

 

Hoje é dia de Pomarola 

Pomarola! 

 

Pequena, pois ocupando apenas a função de apresentar slogan e nome do 

produto, a letra ainda assim poderia se tornar um elemento discrepantemente estranho à 

estrutura do Jingle; afinal, a música sinfônica prescinde da palavra cantada, da letra. 

No entanto, por ser extremamente bem estruturado, o Jingle tem a letra como 

fora um elemento musical: por vezes é a frase melódica (é, portanto, um elemento 

musical, pois é a melodia executada apenas pelo instrumento da voz), por vezes é a 

frase da convenção rítmico-melódica (outro elemento musical, pois evidencia com o 

instrumento da voz a convenção rítmica). 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A década de 1980 presenciou a chegada do computador aos estúdios 

de gravação do Brasil. 

 Munidos de uma ferramenta que, acoplada a um simples teclado, poderia – 

desde que contando com uma placa de som e de um banco de sons compatíveis com as 

necessidades sonoras de cada uma das produções musicais – prover o arranjador de uma 

sonoridade similar a qualquer um dos instrumentos existentes no universo musical 

ocidental e oriental, além de sons originais produzidos pela própria tecnologia, sons que 

não pertenciam ao universo dos instrumentos musicais analógicos – sons musicais natos 

da própria tecnologia digital. 



 O arranjador do Jingle do Pomarola, então, cria no computador a sonoridade 

similar à de uma orquestra sinfônica. 

Ainda que o produto final da sonoridade revele com traços de evidência que 

aquela não é uma orquestra sinfônica formada por instrumentistas executando seus 

instrumentos analógicos, ainda que fique evidenciado que a sonoridade produzida 

provém do uso dos recursos do computador, o arranjo do Jingle sinaliza para a 

possibilidade que viria a se concretizar algum tempo depois: a melhoria da qualidade 

dos bancos de sons que forjam os sons dos instrumentos analógicos levaria à 

proximidade cada vez maior da sonoridade provinda do equipamento digital em relação 

à sonoridade de um instrumento acústico; sem, no entanto, necessitar de um local onde 

coubessem instrumentistas e instrumentos de uma orquestra sinfônica, com a acústica 

adequada para realizar a gravação de uma orquestra sinfônica e, sobretudo, sem a 

necessidade de despender uma verba considerável para pagar instrumentistas e maestro 

– diminuindo os gastos para apenas um músico executante, o tecladista.  

Instrumentação – Uma orquestra sinfônica completa compõe a instrumentação 

do Jingle do Pomarola. 

 O naipe completo das Cordas (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos), o 

naipe completo dos Sopros (madeiras e metais) e um naipe de Percussão (clavas, pratos, 

tímpanos e vibrafone). 

Interpretação – Um coro masculino e um coro feminino intercalam a execução 

da letra do Jingle. 

 Utilizando a técnica de Canto Coral – diferente diametralmente da técnica do 

belcanto utilizada em regra por cantores solistas –, os intérpretes não executam as notas 

da melodia fazendo uso do vibrato. 

É notável a precisão de execução de ambos os grupos de cantores: as entradas e 

as durações precisas das notas, a afinação escorreita e o timbre semelhante das vozes 

dos cantores transformam tanto o coro masculino quanto o coro feminino em 

organismos sonoros individualizados, individuais. A partitura pode, então, contar 

apenas com a melodia de uma e de outra voz – as vozes masculinas como uma só voz e 

as vozes femininas outra voz única. 

Para acompanhar dois coros, uma orquestra. Composta por apenas um músico: o 

pianista que executa as linhas melódicas num teclado.  

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 



O comercial do Molho de Tomate Pomarola é construído tendo como pilares 

estruturais dois elementos expressivos: as imagens do filme publicitário e o Jingle. 

A ambientação do contexto cênico das imagens do filme publicitário é o de uma 

execução musical por uma orquestra sinfônica. 

Os planos instrumentais onde se dividem os naipes de instrumentos num suposto 

palco habitado por uma orquestra sinfônica são ocupados por latas do produto que, num 

recurso visual de animação, movem suas tampas de modo a simularem a emissão de 

sons qual fossem os instrumentos musicais. 

Os “instrumentos musicais”, regidos por um maestro, executam uma peça 

sinfônica: o Jingle do produto. 

De modo evidente, o Jingle é o protagonista do comercial. É em torno do Jingle 

que são construídas as sequências de imagens do filme publicitário. 

Ocupando a função de traduzir sonoramente o que as imagens do filme 

publicitário ilustram e tendo a função de converter em música – uma música quase sem 

letra – toda a mensagem textual do comercial, o Jingle foi estruturado de maneira a 

simular, primeiramente, a sonoridade de uma orquestra sinfônica (a partir da execução 

num teclado acoplado a um computador cuja placa de som é munida de sons similares 

aos dos instrumentos da Orquestra) para, em seguida, pontuar com a letra composta de 

uma única frase, o slogan do produto, e com o nome do produto, alguns momentos 

musicais nos quais seriam cabíveis tais inserções sem que estas descaracterizassem o 

gênero sinfônico da música do comercial. 

Os sons provindos do banco de sons de um computador atrelado a um teclado no 

qual se executam as linhas melódicas de cada instrumento, ainda que visivelmente 

distantes dos sons dos instrumentos originais, apresentam os três componentes 

principais de uma orquestra sinfônica: os naipes completos das Cordas e dos Sopros e 

um farto naipe de Percussão.  

Cumprindo brilhantemente sua função, o Jingle do Pomarola é um representante 

muito nítido de uma fase da produção de Jingles no Brasil na qual produtoras de áudio e 

estúdios de gravação tomavam contato com as inúmeras novas possibilidades 

proporcionadas pela chegada do computador, das placas de som, dos bancos de sons, 

dos teclados, ao universo da criação e da produção das músicas feitas para os comerciais 

tanto do Rádio quanto da Televisão. 

 

2.17 Jingle Bamerindus 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O fragmento de Escala Maior ascendente composto pelas três 

primeiras notas da Escala, repetido uma par de vezes pelos dois primeiros compassos, 

anuncia o recurso do uso de estruturas curtas, simples e de extrema familiaridade e 

facilidade de memorização do ouvinte. 

 Mesmo o movimento ascendente do terceiro compasso, que alcança a nota 

sétima menor, não pertencente à Escala Maior, quando do princípio do deslocamento do 

centro tonal para o quarto grau harmônico, não chega a ser inovador. Sobretudo porque 

é sucedido pelo movimento descendente que ocupa todo o quarto compasso, no qual a 



nota sétima menor se repete por ocasião do acorde do quinto grau com sétima do quarto 

grau na harmonia e se torna nota componente do movimento melódico, não mais uma 

nota inusitada e inesperada. 

O quinto compasso é tomado todo ele pelo salto ascendente de sexta menor entre 

aa terceira e a primeira notas da Escala Maior. 

Pelos dois compassos finais, o movimento de neutralização da nota sétima 

menor pelo uso do fragmento da Escala Maior ascendente partindo da quinta nota da 

Escala e passando necessariamente pala sétima nota da Escala, a sétima maior, que 

caracteriza o desfecho da linha melódica na quinta nota da Escala. 

  A melodia é simples, composta de frases musicais de fácil assimilação e 

memorização. 

Harmonia – O esperado encadeamento harmônico da região do primeiro grau, 

por falta de espaço dentro da estrutura harmônica do Jingle composto por apenas oito 

compassos, não acontece. Em seu lugar, logo surge o deslocamento do centro tonal para 

o quarto grau da tonalidade. 

 A sequência de acordes que leva a tonalidade para a região do quarto grau 

encontra espaço para anteceder o quinto grau com sétima do quarto grau de um 

movimento que “suaviza” a passagem, o uso do segundo grau menor do quarto grau. 

 A volta desde o quarto grau para o primeiro grau da tonalidade se dá pelo 

caminho mais simples, quase previsível: o quinto grau com sétima do tom original. 

 A estrutura harmônica é construída de modo a não contrastar com a simplicidade 

da melodia, contudo sem se tornar por demasiado óbvia ou simplória. 

Ritmo – O compasso binário, com acentuação deslocada para o segundo tempo 

do compasso, denota o gênero norte-americano folk song, adequado para a ambientação 

cênica e sonora do comercial. 

O ritmo simples, marcado pela regularidade das batidas acentuadas no segundo 

tempo do compasso, traduz a intenção do compositor em pautar o Jingle pela 

simplicidade musical, já apresentada em seus outros elementos componentes: a melodia 

e a harmonia. 

Se, por um lado, a simplicidade de melodia e harmonia pode sugerir uma espécie 

de pobreza do discurso musical, por outro, a simplicidade rítmica do compasso binário 

traz em si uma qualidade muito importante no que tange ao âmbito do ritmo de uma 

composição: é um ritmo dançante e envolvente. 



Como já foi dito, o compasso binário, marcando precisamente primeiro e 

segundo tempos, permite a quem, eventualmente dançaria a música, alternar 

metricamente seus dois pés no chão. Um dos pés toca o chão precisamente no primeiro 

tempo e o outro pé toca o chão precisamente no segundo tempo. 

Menos por se caracterizar por sua faceta dançante, mais por identificar o gênero 

musical, o ritmo do Jingle foi perfeitamente escolhido para embalar a música do 

comercial da poupança Bamerindus. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A economia pauta a letra do Jingle da Poupança Bamerindus. 

Por conta da restrição do tempo, pois o espaço do comercial foi dividido entre 

Jingle e texto falado da locução, era preciso estruturar uma mensagem literária na letra 

do Jingle que expressasse todo o conceito do comercial: o consumidor que optar por 

aplicar seu dinheiro na Caderneta de Poupança Bamerindus terá a maior rentabilidade e 

os menores incômodos possíveis; ficará “numa boa”, portanto. 

Porém, a modalidade de aplicação monetária em Caderneta de Poupança está 

atrelada de modo indelével à contagem do tempo; a aplicação tem rentabilidade apenas 

a partir de trinta dias em fidúcia bancária. 

Assim, os dois primeiros versos da estrofe se referem ao tempo. Estabelecem um 

elo entre o saber popular que reza “o tempo voa”, portanto, se o tempo passa rápido, é 

possível esperar tranqüilamente pela rentabilidade da Caderneta de Poupança: 

 

O tempo passa 

O tempo voa 

 

Então, pelos versos finais da estrofe, após convencer o consumidor (pelo uso do 

argumento do saber popular do próprio consumidor) de que a questão incômoda de 

esperar pelo tempo de rentabilidade é questão resolvida, apresenta-se o produto que 

levará o consumidor a uma tranqüilidade tanto no que tange à aplicação quanto a 

rentabilidade do dinheiro aplicado:  

 

E a Poupança Bamerindus 



Continua numa boa 

 

Finalmente, apenas para encerrar o Jingle com uma frase literária, a letra reitera 

o nome do produto: 

 

É a Poupança Bamerindus 

 

Econômica, precisa e eficaz, a letra do Jingle da Poupança Bamerindus é de fácil 

memorização, pois utiliza uma expressão do saber popular (“o tempo voa”) e uma 

expressão do uso corrente (“continua numa boa”) sem se dirigir diretamente ao 

consumidor; o Jingle fala da própria Caderneta de Poupança, leva o consumidor a se 

identificar com o produto ao invés de tentar convencer o consumidor de que deve 

adquirir o produto. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Toda a concepção do arranjo do Jingle do produto Poupança 

Bamerindus é delimitada pela ambientação sonora concernente à situação em que 

transcorre a cena do comercial. 

 Ambientado no Velho Oeste norte-americano, o comercial impõe ao arranjo uma 

determinada sonoridade característica da época e do local. Além disso, o trio de 

executantes é composto por instrumentistas que cantam. 

Assim, o arranjo foi pautado pelas definições precisas de instrumentação e de 

interpretação. 

Instrumentação – O trio de executantes já participara de outros comerciais da 

mesma campanha da Poupança Bamerindus. Em cada comercial, dependendo da 

situação ambientada, os instrumentistas executavam instrumentos característicos. 

 Para a ambientação sonora do Velho Oeste norte-americano, o elemento 

percussivo não foi a bateria, mas um instrumento de percussão composto de pequenas 

placas de madeiras e executado com os dedos, nos quais peças de metal colocadas qual 

dedais nas extremidades dos dedos do instrumentista produzem a sonoridade em contato 

com a madeira do instrumento; o contrabaixo foi substituído por um banjo, que executa 

os acordes da harmonia no ritmo do instrumento percussivo e cuja sonoridade remete ao 

som produzido pelo ukelele, instrumento típico do repertório de música popular norte-



americana; o piano, com sonoridade de um piano-de-armário antigo, que tanto sustenta 

a harmonia quanto executa frases de contracanto da melodia. 

Interpretação – O trio de intérpretes escolhido para o comercial já era 

conhecido por alguns discos lançados comercialmente no mercado fonográfico 

brasileiro, sobretudo pela década de 1960, o conjunto musical “Os três Moraes”. 

 Cantores-instrumentistas, eram identificados pela formação clássica do Trio de 

Jazz (piano, contrabaixo e bateria). 

 Executando instrumentos diferentes dos usuais e cantando a melodia em 

uníssono, os intérpretes fazem uso do recurso de alterar a sonoridade da consoante “r”, 

para se aproximar de um tipo de sotaque norte-americano. 

 Também são os cantores quem interpretam as falas das personagens que estão a 

representar, pelo início do comercial, antes da execução do Jingle. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle do Bamerindus, em verdade, é o Jingle do comercial de um dos 

produtos do Banco: a Poupança Bamerindus. 

No comercial coabitam três elementos expressivos; a saber: as imagens do filme 

publicitário, o texto falado da locução e o Jingle. 

O comercial faz parte de uma campanha do anunciante, na qual a mesma música 

e os mesmos intérpretes executavam o Jingle em diversas situações. Desta feita, o trio 

de intérpretes está ambientado no Velho Oeste norte-americano. 

Por conta deste fator, o das diversas ambiências, as imagens do filme 

publicitário ocupam um lugar de grande importância dentro do complexo expressivo do 

comercial; os trajes, os cenários, os ambientes são caracterizados cada qual para a 

determinada ocasião onde se dá a situação do comercial. Portanto, as imagens mostram 

onde ocorre a cena, quando ocorre a cena, como a cena transcorre. 

Por conta do mesmo fator, o texto falado da locução também ocupa lugar de 

grande importância dentro do complexo expressivo do comercial; o diálogo que 

acontece antes da execução do Jingle revela o porquê de as personagens ambientadas 

naquele determinado local, trajando aquele determinado figurino, inseridas no contexto 

daquela determinada situação, fazerem referência a uma aplicação financeira, a 

Caderneta de Poupança Bamerindus. 

Assim, imagens do filme publicitário e texto falado da locução são dotados de 

importância vital na estruturação do comercial. 

No entanto, o protagonista do comercial é o Jingle. 

Isso se deve a um fator tão simples quanto a letra do próprio Jingle: se as 

imagens do filme publicitário mostram onde ocorre a cena, quando ocorre a cena, como 

transcorre a cena cantada pelo Jingle; se o texto falado da locução Jingle revela o 

porquê de as personagens fazerem referência a uma aplicação financeira no contexto 

daquela determinada situação, antes da execução do Jingle, que canta a cita referência 

inserido na determinada situação; imagens do filme publicitário e texto falado da 

locução têm suas estruturas internas atreladas ao Jingle, existem em função do Jingle. É 



o Jingle o elemento que expressa o que imagens do filme publicitário e texto falado da 

locução descrevem. 

O protagonista do comercial, então, cumpre sua função: é o centro da mensagem 

ladeada pelas imagens do filme publicitário e pelo texto falado da locução; leva ao 

ouvinte uma música agradável, cuja letra curta é de fácil memorização e tem o impacto 

de um slogan, transformando o ouvinte em potencial consumidor. 

 

2.18 Jingle Cerveja Brahma Chopp 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O cromatismo, técnica composicional fartamente utilizada pelos 

compositores da Bossa Nova, trazida à tona no universo da música popular brasileira ao 

final da década de 1950, inspirada nos movimentos melódicos de compositores da época 

do Romantismo na música sinfônica (compositores situados na História da Música a 

partir da segunda década do século XIX), é a marca mais nítida e clara do Jingle da 

Cerveja Brahma Chopp. 

A anacruse do primeiro compasso conta exatas sete notas. Entre a primeira e a 

segunda notas, uma distância cromática de meio tom descendente. Da segunda à terceira 

notas, o cromatismo ascendente. Para alcançar a primeira nota do segundo tempo (a 

quarta nota da anacruse), novo cromatismo ascendente. A sexta nota é atingida pelo 

cromatismo descendente, que se repete para que seja alcançada a sétima nota. Um 

cromatismo ascendente leva a melodia da anacruse às portas do primeiro compasso. 

A estreitíssima tessitura melódica da música, que não ultrapassa a distância total 

de uma sétima menor – distância inferior a uma oitava –, conta, entretanto, com uma 

gama de 10 das 12 notas passíveis de serem utilizadas. Apenas a segunda menor e a 

sétima menor não fazem parte da melodia. A riqueza melódica, portanto, não vem do 

uso extenso de notas, mas do uso do maior número de notas dentro do menor espaço 

possível. 

A melodia se repete, mantendo a mesma estrutura, quando a harmonia salta na 

modulação para o quarto grau. 

A melodia cromática, por sua complexidade sonora, requer espaços de tempo 

muito definidos e, sempre que possível, generosos entre as frases musicais, para que o 

ouvinte tenha tempo suficiente para absorver, assimilar e, sobretudo, diferenciar o 

conteúdo de distâncias sonoras tão pequenas. Por isso, estrategicamente, nos primeiro, 

segundo, terceiro e quarto compassos, o compositor encerra as frases no primeiro tempo 



e grafa a pausa no segundo tempo – recurso do qual se vale, novamente, no sexto e no 

oitavo compassos. 

Harmonia – O movimento musical da Bossa Nova, muito influenciado pelo 

Jazz norte-americano, trouxe consigo uma linguagem harmônica muito diferente 

daquela estabelecida pelo período musical brasileiro anterior. 

Os acordes dissonantes, os encadeamentos sofisticados, as músicas estruturadas 

primeiramente no terreno harmônico (para depois ser escrita a melodia e, só então, a 

letra), são características que tomaram conta da música brasileira a partir do final da 

década de 1950. 

Em menção proposital ao repertório da Bossa Nova, o Jingle inicia o primeiro 

compasso pelo segundo grau menor. 

A esperada chegada do primeiro grau no terceiro compasso, sucedendo o quinto 

grau com sétima, não ocorre. O compositor nos leva ao terceiro grau menor. Somente 

então, pelo ciclo das quintas, desemboca no primeiro grau pelo distante sétimo 

compasso. Os acordes de quinto grau de todo o trecho são aderidos da dissonância 

situada na nona nota da escala maior. Contudo, o quinto grau específico do segundo 

grau menor, que se encontra no quarto compasso, é pautado pela nona menor. 

No sétimo compasso, o requinte da modulação. 

Fazendo uso da dissonância do quinto grau aumentado sobre o acorde de quinto 

grau com sétima, o compositor nos leva suavemente, quase que sem que o ouvinte 

perceba, para a região do quarto grau. 

Lá, pela segunda metade do décimo compasso, estabelece a conexão do quarto 

grau sustenido diminuto, antecedido pelo segundo grau menor com a quinta diminuída e 

com o baixo invertido no quinto grau, com o primeiro grau do novo tom. 

Entre o décimo primeiro e o décimo quarto compassos, o compositor confirma a 

modulação para o quarto grau e mantém a nova tonalidade. 

No entanto, será necessário voltar ao tom original. Esse será o movimento 

harmônico mais arriscado – para não causar o rompimento brusco da tonalidade, é 

necessário que a modulação seja quase imperceptível. 

Na segunda metade do décimo quinto compasso, um acorde sobre o quinto grau 

com baixo invertido da tonalidade para a qual o compositor direciona a volta (acorde 

que, na tonalidade em que se encontra, tem a função de quinto grau do quinto grau), 

estrategicamente colocado, permite a passagem da modulação. O uso de um acorde que 



tem função específica tanto numa tonalidade quanto na outra é um recurso de difícil 

aplicação, que requer perícia do compositor. 

Realizada a proeza, já de volta ao tom original, a repetição do primeiro tema 

melódico se dá sobre uma harmonia completamente diferente daquela utilizada 

anteriormente: os acordes diminutos são lançados em pontos estratégicos, as 

substituições de acordes nas mesmas funções são frequentes. 

Pelo final da música a sequência segundo grau menor – quinto grau com sétima 

e nona indica a volta ao primeiro grau do tom original. 

Ritmo – O compasso binário caracteriza, desde o início da música, a linguagem 

da Bossa Nova. 

Utilizado ao longo de toda a primeira metade do século XX dentro do repertório 

do samba, o compasso binário foi usado pelos compositores da Bossa Nova em adesão 

ao compasso quaternário advindo do jazz norte-americano. 

A batida da bateria, ressaltando a primeira, a quarta e a sétima notas do conjunto 

de oito semicolcheias de um compasso binário, identifica o ritmo que pautará toda a 

execução. 

A célula rítmica imposta pelo violão do solista (um par de colcheias no primeiro 

tempo, o bordão do violão no primeiro quarto do segundo tempo, seguido da colcheia-

pontuada do acorde no segundo quarto do segundo tempo) entra em perfeita harmonia 

com as batidas da célula rítmica da bateria. 

A estrutura melódica, que lança mão do uso das semicolcheias, permite um 

encaixe perfeito entre a estrutura rítmica das células melódica, harmônica e rítmica 

propriamente dita. 

Resta ainda ressaltar que, para o funcionamento perfeito de toda essa 

engrenagem, faz-se necessário, vital, um intérprete solista que traduza na inflexão 

rítmica de sua voz todo o requinte estabelecido pelo compositor. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

Valendo-se de um recurso muito específico, a concisão, o compositor do Jingle 

se restringe a um par de frases literárias na estrutura da letra: 

 

Pensou cerveja pediu Brahma Chopp 

Cerveja é Brahma Chopp 



 

Estrategicamente, ao repetir o nome do produto por cinco vezes somente nos 

sete primeiros compassos, o compositor vai cravando a marca na música e, sobretudo, 

no ouvinte. 

Porém, para isso, é preciso que melodia e harmonia preencham os espaços 

deixados pela ausência de prolixidade do texto literário. Somente a riqueza melódica e 

harmônica pode permitir o uso tão conciso da letra. 

Como riquezas melódica e harmônica não faltam no Jingle, o uso da concisão é a 

estratégia escolhida pelo compositor. 

Ao repetir o primeiro tema melódico por sobre a harmonia diferente, mais uma 

vez o nome do produto é repetido por cinco vezes. 

Ao final do Jingle, mais uma vez aparece o nome do produto é ressaltado, não 

mais pela voz do solista, mas pela voz do duo feminino que o acompanha. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Ao longo dos primeiros oito compassos o cantor solista, 

acompanhado de seu violão, entoa a melodia da música. 

Pelo nono compasso, a orquestra executa frases que alternam notas longas (no 

naipe das cordas) e frases curtas, chamadas “convenções” (no naipe dos sopros). 

A voz do solista não pode ser suplantada pela sonoridade da orquestra, portanto, 

ao longo de toda a música, a dinâmica da orquestra é o piano. 

Para os momentos de modulação são usadas frases melódicas no naipe das 

cordas. Tais frases encaminham as modulações de modo a suavizar o contraste entre o 

tom original e a tonalidade do quarto grau. 

Necessitando da orquestra para realizar os movimentos melódicos específicos, o 

arranjador teve de designar a função de sustentação da harmonia para o violão do 

solista. Para tanto, teria de contar com um violonista que executasse tamanhamente bem 

seu instrumento de modo tal a não permitir que o ouvinte sentisse a ausência do 

elemento harmônico durante a execução. Com isso, com o grande violonista, o 

arranjador pode contar. 

Instrumentação – Uma orquestra sinfônica – a Orquestra Sinfônica Brasileira – 

acompanha o cantor solista. 

Além dos instrumentos tradicionais de uma orquestra sinfônica (o naipe das 

cordas, dos sopros e da percussão), foram inseridos uma bateria e um chocalho 



(instrumentos provindo da música popular, não pertencentes ao rol de instrumentos de 

uma orquestra sinfônica), além da presença de duas cantoras executando a função de 

backing vocals. 

Orquestra, instrumentos da música popular e cantoras são companhia do violão 

do solista. O instrumento – também não pertencente ao rol de instrumentos de uma 

orquestra sinfônica – é executado com tamanha precisão que permite à orquestra se 

restringir a movimentos melódicos, permite ao baterista tocar numa dinâmica piano, 

permite ao próprio cantor solista uma interpretação como se não estivesse na presença 

de um organismo tão grandioso quanto uma orquestra. 

O violão do solista suporta, ao mesmo tempo, toda a estrutura harmônica quanto 

a estrutura rítmica da música. 

Interpretação – A empreitada era assaz arriscada: 

Trazer a execução de um Jingle para o palco do teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, aderir instrumentos da música popular no universo da orquestra sinfônica, 

delegar a apenas um violão a árdua tarefa de sustentar toda a harmonia e o ritmo da 

música, tornar piano a sonoridade de todo esse complexo, requeriam dois elementos 

fundamentai: um grande violonista e um grande cantor. 

Aqui se dá o grande acerto do Jingle: 

O Jingle da cerveja Brahma Chopp conta com o maior violonista-cantor da 

história da música brasileira: João Gilberto. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Qual fizera na distante década de 1930, para a confecção e veiculação de seu 

primeiro Jingle no Brasil, a Brahma Chopp se valeu de uma grande estrela da música 

brasileira para trazer credibilidade ao seu comercial. Lá escolhera o maior cantor da 

época, Francisco Alves, cá escolheu João Gilberto, provavelmente o maior cantor 

brasileiro de todas as épocas. 

A estratégia de escolher um cantor como João Gilberto para estrelar o comercial 

permitiu, de quebra, envolver todo o complexo do comercial numa atmosfera de 

sofisticação: o comercial é gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a 

instrumentação é composta pela Orquestra Sinfônica Brasileira, a melodia traz 

cromatismos que exibem requinte estilístico, a harmonia é plena em acordes dissonantes 

e sequências completas e inesperadas. 



Toda a sofisticação do ambiente sonoro transborda para o ambiente imagético. 

Contudo, ambas as sofisticações são pautadas pela reconhecida discrição da estrela do 

comercial. A iluminação do ambiente é discreta, o figurino dos músicos e da estrela do 

comercial são discretos, a sonoridade do Jingle é discreta. Sofisticada, porém discreta; 

sofisticada porque discreta. 

Podendo contar com a grande estrela da música brasileira, todo o complexo 

imagético do comercial é fundado sobre a presença da grande estrela a anunciar o 

produto ao cantar a letra composta por um par de frases. 

Desse modo, nem Jingle, nem imagens do filme publicitário são os protagonistas 

do comercial. O protagonista do comercial é a estrela da música brasileira que encampa 

a sonoridade do Jingle do produto. 

O Jingle, por sua vez, pelo fato de ser interpretado de modo tão perfeito que se 

torna inesquecível, por João Gilberto, cumpre plenamente sua função: fazer com que o 

ouvinte, ao pensar em cerveja, pense, primeiramente, em Brahma Chopp – a número 1! 

 

2.19 Jingle Guaraná Antarctica (1) 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O primeiro compasso da música é um “compasso de anacruse” 

introdutório, desprovido de letra; somente vogais vocalizadas realizam o movimento 

descendente desde a nota do quinto grau, em colcheias duplas, até a nota fundamental 

que não é cantada, afinal, no primeiro tempo do primeiro compasso – descontado o 

compasso de anacruse – já se ouve a melodia cantada, que teve início na anacruse do 

compasso anterior. 

A melodia cantada, então, traz o movimento em ostinatum na repetição da frase 

executada por três vezes. 

Apenas no quarto compasso a melodia se transforma num movimento distinto do 

estabelecido nos compassos anteriores, acompanhando a chegada da ambiência tonal 

que direcionará a melodia para a região do quarto grau. 

O mesmo movimento melódico repetido nos primeiros compassos, porém 

executados no intervalo de uma quarta justa acima, é realizado no quinto, sexto e sétimo 

compassos, já sob a égide do quarto grau. 



No oitavo compasso – a Forma da música pressupõe a estrutura de oito 

compassos para cada sessão – surge a frase similar à realizada no quarto compasso e a 

ambiência sonora migra de volta para o centro tonal do primeiro grau. 

A sessão B da música tem um contracanto, pautado pautando a antagonia entre a frase 

inicial, similar à do primeiro compasso; e a frase contrastante, similar à do primeiro 

compasso. 

O movimento de canto e contracanto é repetido e, quando da terceira vez de sua 

execução, somente a melodia do canto é executada e, em substituição à frase do 

contracanto, surge a repetição do verbo após o movimento melódico em direção à nota 

aguda. Tal estratégia permite a chegada imperiosa da frase final da música e da frase 

melódica da assinatura do produto, com 3 notas iguais repetidas. 

Harmonia – A frase melódica do compasso de anacruse é executada sobre a 

ambiência harmônica do quinto grau; sua função é levar a tonalidade para a região do 

primeiro e tal fato se concretiza já no primeiro compasso da melodia. 

O reinado do primeiro grau se estabelece até o final do terceiro compasso. 

Durante o quarto compasso o primeiro grau ganha a sétima nota do acorde e, 

naturalmente, se transforma no quinto grau em relação ao quarto grau da tonalidade. 

Durante dois compassos a harmonia permanece no quarto grau e um movimento 

melódico realizado pelo coro leva a ambiência sonora para a região do quinto grau da 

dominante e, então, se apresenta o encadeamento V7 de V7 – V7 – I que finalizará a 

sessão A da música. 

Ao inaugurar a sessão B, durante quatro compassos a harmonia permanece 

fincada sobre o primeiro grau. 

No primeiro tempo do quinto compasso surge o acorde do quarto grau e realiza 

ainda no interior do quinto compasso o movimento de volta para o primeiro grau, se 

valendo da ascensão pelo quarto grau sustenido diminuto. 

Já no primeiro tempo do sexto compasso fica configurado e estabelecido o 

movimento de volta ao primeiro grau e a sequência I – V7 de IIm – IIm – V7 – I. 

Todo o encadeamento harmônico da música remete o ouvinte à sonoridade típica 

da segunda metade dos anos de 1960 e se configura como elemento crucial para a 

ambientação tanto da melodia quanto da letra e do ritmo. 

Ritmo – o Iê-iê-iê é sugerido durante todo o transcorrer da música, desde o 

compasso de anacruse no qual as oito colcheias em movimento descendente remetem o 

ouvinte à espécie de construção rítmica da época em que os primórdios do sempre 



métrico Rock and Roll chegava ao Brasil. Ademais, o compasso quaternário corrobora a 

concepção rítmica da música. 

O recurso rítmico da marcação do contratempo com os estalos das mãos 

identifica plenamente a rítmica da música com a rítmica da música pop das décadas de 

1950 e 1960. 

A frase melódica sempre iniciada pela anacruse na segunda metade do quarto 

tempo do compasso anterior proporciona ao ouvinte o movimento rítmico que “balança” 

quando contraposto ao tempo semi-forte, o terceiro tempo do compasso. 

A sonoridade “dançante” da música, então, se completa pela linha do baixo 

cantado, qual a linha do contrabaixo do boogie-woogie, nato no walking bass do jazz, 

ambos os ritmos norte-americanos que influenciaram de modo cabal a produção de toda 

a música popular industrial dos Estados Unidos da América do Norte, todo a produção 

do Rock and Roll, a partir da segunda metade do século XX e chegou ao Brasil com 

força indiscutível a ponto de formar uma geração de músicos e ouvintes aficionados 

pelo Rock and Roll. 

Finalmente, a frase que assina o comercial do produto, as duas colcheias no 

último tempo do penúltimo compasso e a semínima no primeiro tempo do último 

compasso remetem indefectivelmente à célula rítmica utilizada fartamente nos finais 

dos boleros cubanos e mexicanos, tão comuns e usuais na música popular – inclusive 

brasileira – até meados da década de 1950; música essa contradita pela chegada 

avassaladora do Iê-iê-iê, que inspira a criação rítmica do Jingle do Guaraná Antarctica. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

De modo especialmente inovador, a letra do Jingle, ao longo de toda a primeira 

estrofe, se refere a um outro produto, que não o anunciante da propaganda; a letra trata 

de pipoca. 

 

Pipoca na panela 

Começa a arrebentar 

Pipoca com sal 

Que sede que dá! 

 



No entanto, no último verso da primeira estrofe, a letra constrói a ponte que 

levará o ouvinte de um produto a outro: pipoca com sal dá sede! 

O ouvinte adentra a segunda estrofe já ciente de que há um elo a ser cumprido 

no transcorrer da letra. De fato, já no primeiro verso, surge aquele que pode “matar a 

sede” desperta pela ingestão da saborosa pipoca com sal: o guaraná. 

 

Pipoca e guaraná 

 

Após tal revelação, a letra direciona o ouvinte a um fator ainda mais atraente do 

que o cessar da sede; aponta para um “programa legal” entre duas pessoas, sem a 

intervenção de nada que seja pouco agradável – “sem peruá”. 

Mais do que isso. Insere o ouvinte na proposta absolutamente irresistível quando 

lança a ele a pergunta: “que tal?” 

 

Que programa legal! 

Só eu e você 

E sem peruá, que tal? 

 

Mantendo a estratégia de imiscuir o produto na realidade ficcional de outro 

produto, a letra caminha para o refrão sem mencionar qual dos guaranás é aquele que 

melhor combina com pipoca. 

A letra entoada pela solista remete ao lúdico movimento dos grãos de milho de 

pipoca se transformando em pipocas; é a frase provinda do contracanto entoado por um 

coro masculino que se refere ao guaraná como o parceiro perfeito para a pipoca 

 

Quero ver pipoca pular – pipoca com guaraná 

Quero ver pipoca pular – pipoca com guaraná 

Quero ver pipoca pular, pular 

 

Finalmente, a solista utiliza uma frase cuja utilização em música remonta ao 

final dos anos sessentas, início da década de 1970: 

 

Soy loca por pipoca e guaraná 

 



e o coro masculino, sem fazer menção explícita à marca, “assina” a campanha do 

produto: 

 

Guaraná! 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjo do Jingle inteiro é um arranjo vocal. 

O primeiro som que se pode ouvir é uma nota cantada em uníssono por um coro 

masculino. 

A cantora solista dá início ao tema musical – a melodia – conjuntamente com a 

célula rítmico-melódica entoada pelo coro masculino. 

Durante quatro compassos a célula do coro não se altera. 

A partir do quinto compasso, quando a harmonia se desloca para o quarto grau, a 

célula do coro muda rítmica e melodicamente; troca-se a inflexão sonora e, além disso, 

a sonoridade das notas fechadas passa a ser aberta pelo uso de sonoridades vocais 

baseados nas vogais da Língua Portuguesa. 

Pela chegada do refrão, após um movimento melódico típico do movimento 

musical Jovem Guarda, a saber, a descida pelas duplas colcheias a partir da notas do 

quinto grau, o coro alterna as frases compostas por notas da célula rítmico-melódica 

com o contracanto no qual exprime o nome do produto. 

Instrumentação – A escolha do arranjo vocal impõe a ausência de 

instrumentação tanto elétrica (contrabaixo, guitarra) quanto acústica (bateria, piano). Os 

“instrumentos” são as vozes da cantora solista e do coro. 

Desse modo, o elemento da melodia provém, como em regra acontece, da voz da 

cantora solista. 

No entanto, tanto o elemento harmônico quanto o elemento rítmico provêm das 

vozes do coro masculino que acompanha a cantora solista. 

Assim, os acordes que seriam tocados por instrumentos são montados pelas 

estruturas de formação de acordes específicas dos arranjos vocais; obedecendo suas 

regras de construção próprias. 

Também as células rítmicas não são executadas por instrumentos, mas, sim, pela 

variação de duração das notas cantadas pelo coro masculino. 

Com precisão estrutural que beira as raias da perfeição, todo o conceito de 

instrumentação é definido pelo arranjo vocal, dando ao ouvinte a sonoridade exata que o 



compositor estruturou: a sonoridade que remete aos acordes simples embalados pelo 

ritmo típico do repertório da Jovem Guarda. 

Interpretação – O coro masculino inicia a célula rítmica dos primeiros quatro 

compassos, antecedendo-a com a nota cantada em uníssono. 

Em seguida, troca-se a inflexão sonora (as notas cantadas utilizando a técnica da 

boca chiusa são trocadas por fonemas abertos e, além disso, a sonoridade das notas 

fechadas passa a ser aberta pelo uso de sonoridades vocais baseados nas vogais da 

Língua Portuguesa). 

O coro mantém a dinâmica piano ao longo de todo o trecho. 

Aos poucos as vozes do coro ganham maior volume, sobretudo a partir do quinto 

compasso. 

O contraste sonoro entre o coro masculino e a voz da cantora solista é adequado 

ao intuito-primeiro da execução: salientar a melodia e a letra da música e, ao mesmo 

tempo, dar à melodia as sustentações rítmica e harmônica. 

A cantora solista tem voz levemente metálica e imprime à sua interpretação um 

tom de gracejo que denota a intencionalidade de aproximar o canto do momento ao 

imaginário construído acerca do canto próprio da época da Jovem Guarda, na qual as 

cantoras não se valiam dos recursos do belcanto; ao contrário, optavam pela – os seus 

recursos técnicos permitiam apenas – a execução com a técnica do canto popular sem as 

inflexões estabelecidas por cantores e cantoras até a segunda metade da década de 1950. 

Finalmente, a assinatura do Jingle é cantada por coro e solista, que entoam as 

três notas em uníssono, fazendo com que as vozes de solista e coro se imiscuam de 

modo perfeitamente harmônico tanto em afinação quanto em dinâmica. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle do Guaraná Antarctica convive com as imagens do filme publicitário 

dentro do complexo expressivo do comercial. 

Entretanto, o Jingle prescinde totalmente das imagens. Em verdade, as imagens 

do filme publicitário sequer ilustram o Jingle; não exercem este papel. É possível 

imaginar que as imagens ali estão por conta de aquele ser um comercial para ser 

veiculado pela televisão, um meio de comunicação pelo qual se transmitem imagem e 

som. 

O Jingle é tamanhamente completo em si que, ao nos atermos à sua letra, por 

exemplo, notamos que é uma letra à qual não cabe ilustração pelo uso de imagens. 



Muito menos é uma letra que necessite de ilustração imagética. A letra do Jingle carrega 

consigo todas as imagens que se estabelecem no imaginário do ouvinte sem que este 

precise ver tais imagens. 

Também contribuem para tal eficácia do Jingle todos os componentes de sua 

ambientação sonora – ritmo do gênero de música escolhida, arranjo vocal, interpretação 

da cantora. 

O protagonista do comercial é o Jingle. Sua função é alcançada plena e 

completamente: traduz um saber coletivo – ainda que não expresso conscientemente 

pela população de consumidores –, vale dizer, pipoca com guaraná é uma combinação 

saborosa e aprovada desde há muito; e faz irresistível o desejo de experimentar a 

combinação na primeira oportunidade que ao consumidor se apresente. 

 

2.20 Jingle Guaraná Antarctica (2) 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – As três colcheias a cada tempo do compasso, na maior parte do 

tempo, são notas diatônicas, indicando que o gênero a que o Jingle faz menção não tem 

direcionamento específico para a melodia elaborada como, por exemplo, as melodias de 

Jingles que intentam remeter o ouvinte ao universo da Bossa Nova, por exemplo. 

Os primeiros quatro compassos estabelecem a parte A da música e são repetidos 

em seguida. 

A melodia toma novo rumo no compasso nove, quando tem início a parte B da 

música. 

Ao estabelecer notas iguais no primeiro tempo do compasso e arpejar o acorde 

no segundo compasso, o compositor encontra a brecha para dar cores nítidas ao acorde 

do primeiro grau com a quinta aumentada. 

A repetição da mesma célula melódica no compasso treze, sucedida pelo 

deslocamento para a região mais aguda da música no compasso seguinte, são a 

estratégia perfeita para preparar a chegada do refrão. 

Pelo refrão, o compositor se vale do mesmo recurso empregado nos compassos 

de números nove e dez. Contudo, ao invés de optar pelas notas iguais no primeiro tempo 

do compasso, a escolha é pela frase melódica descendente; sempre pautando a nota 

quinta aumentada, que leva a melodia ao ponto culminante no compasso número 

quinze. 



Por fim, nos últimos quatro compassos, a melodia embala o final da música com 

frases diatônicas que nos remetem ao recurso utilizado no início do Jingle. 

Harmonia – O uso sequência de acordes primeiro grau – sexto grau menor com 

sétima – segundo grau – quinto grau com sétima, já nos primeiros quatro compassos da 

música, indicam que a intenção do compositor é levar o ouvinte para a seara de um 

gênero musical pautado pela simplicidade harmônica. 

Os acordes se repetem pelos quatro compassos seguintes. 

 O acorde do primeiro grau do nono compasso é seguido pelo acorde do quinto 

grau com a quinta aumentada. Nesse momento se dá o grande efeito harmônico da 

música: o compositor elegeu o acorde de primeiro grau alterado em vez do acorde com 

sétima. O acorde escolhido remete à linguagem de um gênero musical brasileiro muito 

próprio da segunda metade da década de 1950: a balada romântica que antecedeu a 

chegada do iê-iê-iê; celebrizado pela trilha sonora da novela Estúpido Cupido, da Rede 

Globo de Televisão. 

A suceder o acorde de quinto grau com a quinta aumentada, o quarto grau. Em 

seguida, o quarto grau menor, que remete ao bolero, imiscuído à balada romântica da 

época a que o Jingle intenta remeter. 

Para preparar a chegada do refrão, o compositor escolhe o acorde do quinto grau 

do quinto grau; vale dizer, o compositor opta por um acorde maior com sétima em lugar 

do segundo grau menor. Propositalmente tencionando criar maior expectativa para a 

chegada do refrão. 

No refrão, em contraste com outra melodia, o compositor repete a sequência do 

acorde do primeiro grau seguido pelo acorde do quinto grau com a quinta aumentada e 

desfecha a harmonia no quarto grau. 

Nos quatro últimos compasso, para remeter ao início da música, a sequência I – 

Vim – IIm – V7 antecede a chegada do primeiro grau. 

Contudo, para tornar ainda mais clara a referência harmônica à época a que o 

Jingle intenta remeter, antes de finalizar o trecho no primeiro grau, o compositor o 

antecede com o quarto grau, numa referência explícita ao tipo de finalização (V – I) 

amplamente utilizada à época. 

Ritmo – O compasso binário 6/8 (seis por oito) caracteriza o gênero balada. 

A bateria marca o tempo tocando as seis colcheias de cada compasso. O piano 

também marca as três partes de cada tempo do compasso. 



Acordes da guitarra a cada intervalo de três colcheias, marcam cada um dos 

tempos do compasso. 

A rítmica está estabelecida. 

Qual o repertório a que o Jingle faz menção, uma vez estabelecida a célula 

rítmica, ela se mantém ao longo de toda a música. 

Para estabelecer uma variação rítmica, o recurso de que se vale o compositor é 

pautar uma variação na dinâmica dos instrumentos que marcam o tempo. Um crescendo 

a partir do nono compasso resulta no momento mais intenso sonoramente, à entrada do 

refrão. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra tem início numa espécie de “diálogo” entre o Eu-lírico e seu objeto de 

desejo momentâneo: uma pizza. 

Como um “diálogo”, propriamente dito, não se faz possível, ouvimos o 

“monólogo” da personagem: 

 

Eu não vejo a hora 

De te cortar 

Te ver mais uma vez 

Saborear 

 

Seguindo o monólogo, a personagem passa, então a não mais falar 

exclusivamente com sua “interlocutora”, a pizza, mas permite a participação do ouvinte 

na “conversa”, quando se dá a enumeração dos tipos de pizzas de que a personagem 

gosta. 

Ao elencar os tipos de pizza, a personagem não mais fala com a pizza, mas sobre 

pizza. 

 

Meia Mussarela, meia Aliche 

Ou Calabresa 

Romana, Quatro Queijos 

Marguerita ou Portuguesa 

 



Pela chegada do refrão, a personagem volta a estabelecer um interlocutor 

específico e também não dialógico: o produto. 

 

Como é bom te ver 

Você chegou na hora-H 

Adoro pizza 

Com guaraná 

 

O muito bem empregado, o recurso de retardar a apresentação do produto – 

somente na última frase da música o compositor o revela – se dá pela via de estabelecer 

com o ouvinte dois elos antagônicos: primeiramente o ouvinte é espectador de um 

“diálogo”; em seguida, faz parte de um possível diálogo; finalmente, volta a assistir ao 

“diálogo” da personagem com seu objeto de ainda maior desejo. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Um cantor solista é acompanhado pela instrumentação previsível. A 

voz do cantor tem uma dose levemente, quase imperceptivelmente, maior de um efeito 

sonoro que sugere uma acústica com maior reverberação. 

O ritmo da balada é pautado pelas seis colcheias tocadas pelo piano e pelo 

chimbau da bateria. 

A guitarra não faz o papel de guitarra-solo; limita-se a executar os acordes dos 

dois tempos do compasso. 

Desse modo, aparentemente, nada há no arranjo que salte aos olhos. 

De fato, a grande virtude do arranjo em questão é que, pela via da simplicidade, 

o arranjador conseguiu reproduzir perfeitamente o mesmo modo pelo qual as músicas da 

época a que o Jingle se remete eram executadas. Não há nada excepcional no arranjo, 

mas nada nele falta. 

Instrumentação – Um piano (executado num teclado), um contrabaixo, uma 

guitarra (executando a função de guitarra-base) e uma bateria, acompanham o cantor 

solista. 

Como era típico no repertório das baladas pelo final da década de 1950, a 

instrumentação passa quase despercebida. Os instrumentos estão ali apenas para 

sustentar harmônica e ritmicamente a melodia entoada pelo cantor. 



Desse modo, apenas faz-se necessário o crescendo a partir do nono compasso, 

executado tanto pelo cantor como pelos instrumentos, a fim de preparar a chegada do 

refrão e, quando no refrão, salientar sua importância. 

Interpretação – O cantor tem a voz que remete aos cantores das baladas do 

final da década de 1950. 

O efeito de reverberação, propositalmente colocado, aumenta ainda mais tal 

identificação, pois remte, também, ao modo como eram gravadas e mixadas as músicas 

daquele repertório, daquela época. 

Para realçar sua interpretação e aproximar ainda mais dos recursos e 

maneirismos utilizados pelos cantores daquela época, o cantor do Jingle antecede a 

primeira nota da partitura com uma nota-anacruse com a sílaba “e”, da palavra “eu”, que 

inaugura o trecho. 

Ao longo de toda a música, o cantor mantém a execução qual fora ela pautada 

sempre pela mesma dinâmica. A partir do nono compasso, o cantor, qual toda a 

instrumentação, aumenta o volume, que se mantém alto durante o refrão. 

Finalmente, quando no último compasso, ao invés de o primeiro grau fechar a 

música, é antecedido pelo quarto grau, o cantor sustenta a nota referente ao quarto grau 

enquanto vigora a sonoridade do acorde e leva a nota consonante ao acorde de primeiro 

grau quando este se estabelece. Ambas as notas são cantadas com o fonema “a”, da 

palavra “guaraná”, que encerra a letra da música. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle do Guaraná Antarctica convive com as imagens do filme publicitário 

dentro do complexo expressivo do comercial. 

Entretanto, o Jingle prescinde totalmente das imagens. Em verdade, as imagens 

do filme publicitário sequer ilustram o Jingle; não exercem este papel. É possível 

imaginar que as imagens ali estão por conta de aquele ser um comercial para ser 

veiculado pela televisão, um meio de comunicação pelo qual se transmitem imagem e 

som. 

O Jingle é tamanhamente completo em si que, ao nos atermos à sua letra, por 

exemplo, notamos que é uma letra à qual não cabe ilustração pelo uso de imagens. 

Muito menos é uma letra que necessite de ilustração imagética. A letra do Jingle carrega 

consigo todas as imagens que se estabelecem no imaginário do ouvinte sem que este 

precise ver tais imagens. 



Também contribuem para tal eficácia do Jingle todos os componentes de sua 

ambientação sonora – ritmo do gênero de música escolhida, instrumentação, 

interpretação do cantor. 

O protagonista do comercial é o Jingle. Sua função é alcançada plena e 

completamente: traduz um saber coletivo – ainda que não expresso conscientemente 

pela população de consumidores –, vale dizer, pizza com guaraná é uma combinação 

saborosa e aprovada desde há muito; e faz irresistível o desejo de experimentar a 

combinação na primeira oportunidade que ao consumidor se apresente. 

 

Considerações – Era da Televisão 

 

A chegada da televisão no Brasil, pelo mês de setembro do ano de 1950, causou 

uma revolução nos meios de comunicação brasileiros. 

O discurso radiofônico, estruturado em sintonia com a linguagem do rádio, que 

levava em consideração o imaginário do ouvinte e, portanto, precisava preencher total e 

completamente todos os requisitos possíveis na transmissão precisa da mensagem 

comunicacional, ora passava a um discurso que contava com a presença da imagem; o 

ouvinte se transformava em telespectador, sua imaginação não mais precisava 

“completar” de significados as mensagens, afinal as imagens revelavam muito do que a 

mensagem, outrora, só “dizia” – ou “cantava”. 

Para uma mais precisa análise dos Jingles compostos a partir de 1950, partimos 

do princípio de que deveríamos nos ater especificamente aos elementos estritamente 

musicais da peça publicitária veiculada pela televisão. Mais do que isso, seria preciso 

manter a mesma espécie de critério de análise, dividindo-a em três frentes: o aspecto 

estritamente composicional do Jingle (música – melodia, harmonia e ritmo – e letra) e o 

aspecto da produção do Jingle (arranjo, instrumentação e interpretação) e a delimitação 

do Jingle como parte da mensagem publicitária. Porém, aderindo à estrutura analítica o 

fato de que o comercial contaria um novo elemento expressivo: as imagens do filme 

publicitário que passaram a coabitar o espaço expressivo do comercial juntamente com 

o texto falado da locução e o Jingle. 

Outro fator de extrema importância para a análise mais precisa do Jingle na Era 

da televisão é a chegada do computador aos estúdios de gravação de música no Brasil, a 

partir da década de 1980. O implemento tecnológico, o computador provido de placa de 

som, banco de sons, e atrelado a um teclado que servia apenas como um “controlador 



externo”, vale dizer, apenas como o instrumento que seria executado para que, a partir 

das teclas feridas no teclado, fossem produzidos os mais diversos sons, desde os 

similares aos dos instrumentos acústicos até os completamente díspares da realidade 

analógica: os sons digitais. A chegada do computador ao universo de produção do 

Jingle no Brasil transformou, também, o modo como os Jingles passaram a ser 

produzidos e, portanto, influenciou o modo como os Jingles foram criados: havia a 

partir daquele momento a possibilidade de poder pautar a criação musical para uma 

quantidade maior de instrumentos sem necessitar do número correspondente de 

instrumentistas, podendo forjar os sons a partir de um único instrumento musical (o 

teclado), executado por um único instrumentista, o pianista. O computador, além de 

baratear a produção, potencializou as possibilidades criativas dos compositores do 

Jingle no Brasil. 

O que chamamos neste trabalho de “Era da Televisão” varre um longo período 

de tempo, precisamente cinquenta anos. 

Ao longo de um tempo amplo como este, as transformações que se deram no uso 

dos recursos da linguagem foram muitas. A linguagem do Jingle do princípio da década 

de 1950, período no qual a Televisão ainda não fazia parte do mobiliário do cidadão 

brasileiro da classe média, evidentemente, ainda é muito próxima da linguagem do 

Jingle produzido da Era do Rádio; já o Jingle produzido na segunda metade da década 

de 1990, período no qual a Televisão não apenas fazia parte do mobiliário do cidadão 

brasileiro da classe média, mas era um eletrodoméstico quase obrigatório, por vezes 

sendo mais de um em cada lar, porém um período no qual poucos domicílios contam o 

computador entre os bens da família, traz uma linguagem que assimilou perfeitamente a 

tríplice presença expressiva dentro do comercial – imagens do filme publicitário, texto 

falado da locução e Jingle. 

Além das transformações que se deram no uso dos recursos da linguagem, das 

transformações tecnológicas, uma outra transformação, de ordem social, se processou 

no Brasil ao longo dos cinqüenta anos aos quais chamamos de “Era da Televisão”: a 

Música, enquanto elemento componente da vida do brasileiro, ganhou conotação de 

manifestação artística que influía decisivamente no modo de pensar, de ser e de agir da 

sociedade do final da década de 1950, e por toda a década de 1960 e boa parte da 

década de 1970, período no qual a Música não era apenas a manifestação idílica da 

década de 1950, tampouco a manifestação comportamental da década de 1980; a 



Música era parte do pensamento sócio-político da vida brasileira. A Música tinha, 

portanto, uma importância extrema, vital, do ponto de vista sociológico para a época. 

A somatória de todos esses fatores – as transformações tecnológicas, que 

influenciaram o modo de produção e construção de um Jingle; as transformações no uso 

dos recursos da linguagem, que revelam as diferentes estratégias de estruturação do 

discurso musical do Jingle; as transformações sociais ocorridas no Brasil ao longo dos 

cinqüenta anos do que chamamos a “Era da Televisão”, que içaram a Música a um 

patamar de manifestação de importância social para o brasileiro – contribuíram para o 

fato de o Jingle se manter como o protagonista do comercial de televisão veiculado no 

Brasil a partir do início da década de 1950 até o final da década de 1990. 

O Jingle, na Era da Televisão, foi utilizado dentro da estrutura do comercial 

como um componente expressivo capaz de levar a mensagem ao ouvinte sem que esta 

requeresse fundamentalmente do texto falado da locução ou até mesmo das imagens do 

filme publicitário; foi utilizado como o elemento estruturado de modo a ser o centro 

expressivo do comercial. Fosse ocupando a função de complementar o texto falado da 

locução, fosse ocupando a função de ser o responsável por trazer as informações acerca 

do produto, por apresentar o produto, por qualificar o produto sem a presença do texto 

falado da locução, fosse ocupando a função de ser o responsável por trazer as 

informações acerca do produto por apresentar o produto, por qualificar o produto com a 

presença do texto falado da locução, o Jingle foi estruturado para ser o protagonista da 

mensagem publicitária ao longo dos cinqüenta anos da era da Televisão. 

A estruturação do Jingle na Era da Televisão apresenta o momento no qual, após 

mais de uma década de aprendizado na Era do Rádio, o compositor e o produtor de 

Jingle no Brasil dominam plenamente o uso dos recursos de linguagem e, por conta 

desse domínio, estruturam música (melodia, harmonia, ritmo), letra, arranjo, 

instrumentação e interpretação com maestria, com capacidade a ser admirada e 

ressaltada por qualquer profissional, seja ele o músico, o compositor, o comunicólogo. 

A análise dos Jingles produzidos e veiculados na Era da Televisão demonstrou 

que o uso dos recursos de linguagem é direcionado, já no nascedouro da estruturação do 

comercial, para a construção de uma música que ora é o elemento que apenas 

complementa a mensagem transmitida pelo texto falado da locução, ora é a mensagem 

completa do comercial por traduzir o pensamento e o comportamento da época, ora é a 

mensagem completa do comercial sem precisar se valer do fator temporal de 

identificação, ora é uma mensagem completa em si porém ladeada pelo texto falado da 



locução com o qual combina plenamente, ora é uma mensagem completa em si porém o 

comercial conta ainda com o texto falado da locução que nada acrescenta ao já exposto 

pelo Jingle; na maior parte das vezes, portanto, o Jingle é o protagonista do comercial, a 

mensagem completa em si. 

Os Jingles dos produtos Coca-Cola e Sabão Rinso fazem parte do primeiro 

grupo mencionado; o Jingle foi utilizado dentro da estrutura do comercial como um 

componente expressivo complementar àquele que, de fato, está incumbido de levar a 

mensagem ao ouvinte: o texto falado da locução. Seja por ser colocado após o diálogo 

entre personagens que se referem ao produto numa espécie de história de radionovela, 

seja pela necessidade de especificar pelo texto da locução as qualidades do produto, sua 

melhor utilização, as vantagens específicas que o diferem dos concorrentes, a música 

habita ambos os comerciais com a função somente de tornar menos “vazia” a 

ambientação sonora, de “envolver em música” a mensagem; sem, no entanto, ser a 

música vital para a compreensão da mensagem, para a concretização do comercial. 

Ambos os comerciais foram produzidos e veiculados na década de 1950, o que permite 

constatar que ainda o domínio do uso dos recursos de linguagem para o uso da música 

em comerciais compostos também de imagens era um tanto insipiente. 

Os Jingles dos produtos DDDrim, Duchas Corona e Pepsi-Cola fazem parte do 

segundo grupo mencionado: os comerciais são estruturados de modo ao Jingle ser 

utilizado como fator identitário de uma geração de pessoas com o produto; a estrutura 

musical aponta para a época, para o tempo em que os elementos de identificação saltam 

aos olhos – aos ouvidos. Seja pelo ritmo, seja pelo gênero, seja pela letra da música, 

traços característicos do comportamento ou postura de uma geração de brasileiros são 

evidenciados pela música do comercial. Os comerciais foram produzidos e veiculados 

na década de 1970, quando a necessidade de afirmar uma espécie de comportamento, 

uma espécie de postura, caracterizou a geração “peace and love”. Paz, amor e atitude. 

Os Jingles dos produtos Varig, Volkswagen, Chevrolet, Grand Prix “S” da 

Goodyear, Brahma Chopp, Guaraná Antarctica (1), Guaraná Antarctica (2) fazem parte 

do terceiro grupo mencionado: o comercial é estruturado de modo a prescindir do texto 

falado da locução. Em verdade, não fora um comercial produzido para ser veiculado na 

televisão, poderia prescindir até mesmo das imagens do filme publicitário. A 

estruturação musical perfeitamente adequada à linguagem da época, o uso dos 

inovadores recursos tecnológicos a serviço da música propriamente dita, a escolha do 

grande intérprete, a efetivação de um discurso completo em si, sejam em Jingles 



produzidos na década de 1960, sejam em Jingles produzidos na década de 1980, sejam 

em Jingles produzidos na década de 1990, trazem à tona a música estruturada de modo a 

se tornar o centro expressivo do comercial sem necessitar de uma espécie de 

identificação com uma época específica, o Jingle que intenta se tornar atemporal, 

eterno. 

Os Jingles dos produtos Bamerindus e Pomarola fazem parte do quarto grupo 

mencionado: o comercial é estruturado sobre três pilares (as imagens do filme 

publicitário, o texto falado da locução e o Jingle) e os três elementos expressivos são 

construídos de modo a haver uma espécie de simbiose entre eles. As imagens mostram o 

que o texto da locução explicita e ambos executam suas funções para trazer ao primeiro 

plano expressivo do comercial aquele que traz consigo o cerne da mensagem: o Jingle. 

Seja o texto falado da locução o coadjuvante mais necessário à estruturação da 

mensagem, sejam as imagens do filme publicitário tal coadjuvante, o Jingle é o 

protagonista que coabita o complexo expressivo com os coadjuvantes, que divide o 

espaço expressivo sem competir por ele, que estrutura seu discurso em prol da melhor 

estruturação da mensagem. Ambos os comerciais datam de uma época que cobre o final 

da década de 1980 e o início da década de 1990. 

Por fim, há o comercial do quinto grupo mencionado; aquele no qual o Jingle é o 

protagonista do complexo expressivo, tamanhamente bem estruturado que poderia 

prescindir tanto de texto falado da locução quanto das imagens do filme publicitário. No 

entanto, o comercial conta os três elementos expressivos, de modo a transformar as 

imagens do filme publicitário no elemento que apenas ilustra a mensagem completa do 

Jingle e o texto falado da locução no elemento que nada acrescenta de essencial ao 

discurso do Jingle; ao contrário, por vezes apenas faz reiterar o que já fora expresso pela 

música do comercial. Os comerciais do Café Seleto, das Casas Pernambucanas, dos 

Cobertores Parahyba e da Caixa Econômica Federal são exemplos que provêm da 

década de 1950 (Casas Pernambucanas, e Cobertores Parahyba), fator que poderia 

indicar ainda uma espécie de “insegurança” no uso dos recursos de linguagem, um 

“temor” de abandonar o comercial a apenas dois elementos expressivos, sendo que um 

deles ainda pouco conhecido, sobre o qual ainda não se estabelecera o completo 

domínio; porém há os exemplos que provêm das décadas de 1970 e 1980 (Café Seleto e 

Caixa Econômica Federal), quando desde há muito já não há nenhuma espécie de 

“insegurança” no uso dos recursos de linguagem, nenhum “temor” no fato de abandonar 

o comercial a apenas dois elementos expressivos, tampouco o elemento expressivo do 



uso de imagens é pouco conhecido, ao contrário, à altura o comercial brasileiro já 

demonstra amplo e completo domínio do uso da linguagem imagética nos comerciais de 

televisão, o que indica, de fato, uma falha estrutural na concepção do comercial para a 

veiculação na televisão. 

O discurso do Jingle na Era da Televisão é estruturado tendo em vista a tríplice 

coexistência dos elementos expressivos do comercial, muito distante, portanto, da 

realidade do discurso radiofônico, que impunha a limitação de apenas dois pilares 

expressivos. Acrescido de 50% (cinqüenta por cento) de possibilidades de estruturação 

de um comercial em relação ao período anterior, o Jingle poderia ter, de alguma forma, 

perdido a importância; afinal, o novo elemento que adentrara o complexo expressivo era 

nada mais, nada menos, do que a imagem. 

No entanto, pode-se observar que a Era da Televisão assistiu a um comercial no 

qual a importância do Jingle foi mantida e, por conta das possibilidades de gravação 

primeiramente em fita magnética e, sobretudo, com o auxílio do computador, o Jingle 

ganhou o implemento do barateamento e da maior rapidez de produção. 

Protagonista do comercial da Era da Televisão, o Jingle pode desempenhar 

diferentes espécies de funções complementares da mensagem protagonizada por outro 

elemento componente do comercial; por vezes foi o elemento expressivo cuja função 

principal se define pela complementação da mensagem emitida principalmente pelo 

texto falado da locução. Nos casos específicos dos comerciais da Coca-Cola e do Sabão 

Rinso, o traço de complementaridade se dá de modo pouco bem estruturado no primeiro 

caso (por conta de o Jingle não manter vínculo textual ou contextual com a história das 

personagens que antecede a chegada da música), de modo um tanto melhor estruturado 

no segundo caso, quando faltam ao Jingle os elementos informacionais que definem e 

delimitam as qualidades e as especificações do produto. 

Também produzidos e veiculados na década de 1950, no princípio da Era da 

Televisão, quando ainda era muito forte a influência do discurso estruturado para a 

veiculação do comercial pelo Rádio e muito recente o uso da linguagem televisiva, os 

Jingles das Casas Pernambucanas e dos Cobertores Parahyba apresentam uma 

característica em comum: ambos são estruturados sobre os três pilares expressivos do 

comercial (imagens do filme publicitário, texto falado da locução e Jingle), contudo um 

dos pilares não apresenta qualquer contribuição ao discurso do comercial; ao contrário, 

reincide o já exposto pelo Jingle; é, de certa maneira, redundante. Produzido na década 

de 1970, o comercial do Café Seleto apresenta o texto da locução pelo final da música; a 



dizer que o café é “torrado eletronicamente”, o locutor traz uma informação pouco 

relevante à mensagem. Produzido já na década de 1980, o comercial da Caixa 

Econômica Federal apresenta a mesma espécie de construção, diferindo apenas pelo fato 

de trazer informações já expostas pelo Jingle, informações redundantes, o que pode ser 

identificado como falha estrutural; afinal, havia mais de trinta anos que a linguagem da 

televisão era praticada e não se encontrariam motivos para reincidir o conteúdo já 

expresso pelo Jingle no uso do texto falado da locução. 

Em contrapartida, os Jingles dos produtos Varig, Volkswagen, Chevrolet, Grand 

Prix “S” da Goodyear, Brahma Chopp, Guaraná Antarctica (1), Guaraná Antarctica (2) 

desempenham a função de serem a mensagem completa – completa-em-si – do 

comercial. São Jingles que prescindem tanto do texto falado da locução quanto da 

sequência de imagens do filme publicitário. A estruturação musical perfeitamente 

adequada às linguagens das épocas em que foram produzidos e veiculados (décadas de 

1960, 1980 e 1990) colocam o Jingle no centro expressivo do comercial. Toda a 

construção do imaginário do Natal atrelado a uma companhia de aviação no comercial 

da Varig, a delimitação precisa do público ao qual se destina a mensagem do carro cuja 

principal característica vem ligada à sua valoração no comercial do Volkswagen, o 

lirismo da personagem que está dentro do automóvel e sente seu próprio coração “bater 

mais alto” no comercial do Chevrolet, a certeza de que a personagem do comercial do 

pneu Grand Prix “S” da Goodyear “vai chegar” pois o pneu “vai me levar” e permitirá 

que a personagem chegue “bem” ao destino, a onipresença do intérprete a dar traços de 

sofisticação extrema à música do comercial da Brahma Chopp, a adequação perfeita do 

discurso musical às características intrínsecas ao produto nos dois comerciais de 

Guaraná Antarctica, denotam Jingle estruturados de modo tão preciso artística e 

conceitualmente, que levam tais Jingles a se tornarem míticos; verdadeiras matérias para 

estudos aprofundados. 

Os Jingles dos produtos DDDrim, Duchas Corona e Pepsi-Cola revelam a 

estruturação do comercial (tanto musical quanto imagética) a apontar traços nitidamente 

identificados – e identificáveis – com a época em que foram produzidos e veiculados 

pela televisão: a década de 1970. A geração que tinha a necessidade premente de 

afirmar seu comportamento, sua postura, se encontra toda ela reunida numa cachoeira, a 

lavar os corpos seminus, em referência à Ducha Corona; a geração que assumia para si a 

postura da liberdade de expressão, do orgulho dos cabelos longos “assanhados com 

jeito”, do uso da “calça desbotada”, a geração que prega a paz e o amor, que brada “só 



tem amor quem tem amor pra dar”, se encontra exposta perfeitamente bem caracterizada 

e definida no comercial da Pepsi-Cola; a geração que “dançava o iê-iê-iê” em festas, 

mas tentava evitar a “festa” dos insetos em sua própria casa, aparece no comercial do 

DDDrim. 

Já nos Jingles dos comerciais dos produtos Bamerindus e Pomarola pode-se 

notar a estrutura estrategicamente voltada para o compartilhamento das funções entre os 

três elementos expressivos do comercial: as imagens do filme publicitário, o texto 

falado da locução e o Jingle; o texto falado da locução ladeia o Jingle do Bamerindus 

qual fora o coadjuvante que recebe a alcunha de “ator que dá suporte”, qual a expressão 

em Língua Inglesa indica. Já no comercial do Pomarola são as imagens do filme 

publicitário que dão o suporte necessário ao Jingle. Em ambos os casos, há perfeita 

sintonia e nítida relação de dependência entre os elementos expressivos dos comerciais 

estruturados sobre três pilares, sendo o pilar do Jingle o mais importante. 

Partindo, pois, do princípio de que a análise da função do Jingle da Era da 

Televisão passa, portanto, pela convivência deste com outros elementos expressivos 

dentro do comercial, vale reiterar: a chegada da imagem ao comercial não afastou o 

Jingle do centro de seu complexo expressivo; ao contrário, a Era da Televisão tem o 

Jingle como o protagonista do comercial. 

Seja pelas transformações tecnológicas, seja pelas transformações no uso dos 

recursos da linguagem, seja pelas transformações sociais ocorridas no Brasil ao longo 

dos cinqüenta anos do que chamamos a “Era da Televisão”, a imagem não suplantou o 

som; a televisão se configurou, de fato, como um meio de comunicação áudio-visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A dificuldade de chamar e manter a atenção – A Era da Internet 

 

3.1 Jingle Bradesco 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia do Jingle do Bradesco é composta por apenas duas frases, 

muito semelhantes entre si. 

O início na terceira nota da Escala Menor repetida por três vezes e seguida do 

movimento descendente para a primeira nota da Escala; desde aí até a sétima nota da 

Escala, executada abaixo da primeira nota, e a volta à nota fundamental. 

A anacruse do segundo compasso acontece na mesma terceira nota da Escala 

Menor, porém uma oitava abaixo. O salto de quarta justa até a sexta nota da Escala 

Menor descendente e o movimento diatônico até a quarta nota da Escala. O mesmo 

movimento melódico, seguido das sexta e sétima notas da Escala encerra a primeira 

frase melódica. 

A segunda frase melódica mantém exatamente a mesma estrutura na sequência 

das notas, somente trocando as duas últimas notas pelo compasso de pausa. 

As duas frases são repetidas por três vezes. 

Em seguida, dez compassos de pausa na melodia. 



Dois compassos com uma melodia que se inicia na primeira nota da Escala 

Menor e surge apenas para preparar a volta para as duas frases da melodia principal, 

repetidas por mais quatro vezes. 

Em suma, toda a melodia se restringe a uma mesma frase, executada de modo 

minimamente diferente quando repetida. 

Harmonia – Um mesmo encadeamento harmônico, repetido por todas as vezes 

nas quais a melodia se repete – e também durante os compassos de pausa melódica –, 

composto  da sequência: primeiro grau menor – terceiro grau maior – quarto grau menor 

– sexto grau maior descendente – sétimo grau maior descendente. 

Os cinco acordes do Campo Harmônico Menor são encadeados sempre na 

mesma sequência, o que gera o moto-contínuo da estrutura harmônica que permeia de 

simplicidade a melodia também estruturada de modo simples pela sucessão diatônica 

das notas da Escala Menor. 

Ritmo – O compasso quaternário, com os tempos marcados precisamente pelo 

instrumento de percussão de sonoridade mais grave – o bumbo –, sustenta o andamento 

lento da música do comercial.  

A estrutura rítmica, nitidamente marcada pela escorreição de acentuação forte no 

primeiro tempo do compasso e acentuação semi-forte no terceiro tempo, delimitada pelo 

emprego de um naipe de percussão cuja excelente sonorização desde um teclado e 

mixagem com o uso de um software específico, visam a criar a ambiência sonora na 

qual melodia e harmonia – marcadas pela extrema simplicidade estrutural – ganham um 

caráter de densidade e complexidade composicional. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O Jingle do Bradesco faz uso de uma letra cantada apenas por monossílabos 

sonoros numa sequência estruturada pela similaridade fonética. 

A sucessão das sonoridades dos monossílabos pode até levar o ouvinte a supor 

que a letra seja escrita num outra Língua, que não a Língua Portuguesa. 

Desse modo, a letra do Jingle não deve ser analisada como um dos elementos do 

Jingle; afinal, cada um dos elementos de um Jingle desempenha uma função específica, 

todos eles visando a estabelecer um vínculo comunicacional entre a música e o ouvinte, 

entre o Jingle e o consumidor. Se a letra não é expressa numa Língua compreensível 



para o ouvinte, ela não deve ser considerada um dos elementos do complexo 

comunicacional dentro do qual o Jingle está inserido. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Os sons do complexo instrumental do Jingle do Bradesco provêm 

todos de um teclado. 

O naipe de percussão apresenta um bumbo eletrônico, sons mais agudos 

similares a tubos e sons ainda mais agudos, que remetem à sonoridade de um vibrafone. 

O som sintetizado de um contrabaixo juntamente com o som do teclado 

propriamente dito compõe a instrumentação harmônica do arranjo. 

Todo o arranjo via à grandiosidade. 

Para se adequar às imagens do filme publicitário, toda a sonoridade tem, 

necessariamente, de remeter aos conceitos de densidade sonora, complexidade 

harmônico-melódica, grandiosidade musical. 

Finalmente, o elemento rítmico, marcando precisamente os quatro tempos do 

compasso quaternário, são sincronizados com os movimentos da coreografia das 

imagens do filme publicitário. 

Instrumentação – Um naipe de percussão flagrante e propositalmente 

sintetizado e executado desde um teclado apresenta instrumentos de sonoridade grave 

(bumbo), média (sons similares a tubos) e aguda (sons similares a um vibrafone). 

Também com sons sintetizados e executados desde um teclado, um contrabaixo 

e um teclado propriamente dito compõem a instrumentação harmônica do Jingle. 

Interpretação – Um coro executa a melodia em uníssono. 

Visando à grandiosidade sugerida pelo arranjo, as vozes do coro têm um efeito 

de reverb colocado na mixagem sonora. 

O uníssono de vozes masculinas e femininas empresta à sonoridade da 

interpretação a faceta da grandiosidade de uma multidão a cantar a mesma melodia. 

O fato de a letra ser composta de monossílabos que não perfazem palavras da 

Língua Portuguesa traz à interpretação uma conotação ainda mais grandiosa, posto ser 

muito difícil uma multidão pronunciar precisa e conjuntamente monossílabos 

desconexos que não são palavras comumente cantadas. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 



 O comercial do Bradesco é estrelado pelo grupo circense Cirque du Soleil. As 

imagens do filme publicitário são plenas em acrobacias, malabarismos, figurinos de 

coloração fortemente expressiva, fogos, danças, encenações. 

A música do comercial é atrelada ao grupo circense – é uma das músicas do 

espetáculo do grupo. 

Ambos os fatores mencionados contribuem para que o Jingle ocupe um lugar 

discreto dentro da estrutura do comercial. 

Contudo, o fato de o Jingle ser cantado sem uma letra definida, pela emissão de 

monossílabos combinados por sua sonoridade, é o principal responsável pela 

transformação do Jingle do Bradesco numa espécie de Trilha Sonora do comercial 

veiculado pela televisão. 

A força das imagens do filme publicitário e do próprio grupo circense, 

reconhecidamente espetacular, leva o comercial a carecer apenas de uma música a 

embalar as imagens; a música do comercial não precisa ser expressivamente completa, 

tampouco pode chamar para si parte generosa da atenção do ouvinte. Em verdade, aqui 

o ouvinte é muito mais o espectador – ele mais vê do que ouve. 

A imagem do produto – no caso específico, do anunciante –, atrelada no 

comercial à marca do grupo circense pelo patrocínio daquele para a turnê brasileira 

deste, requer apenas uma música para que o comercial não seja todo ele sem a presença 

sonora. Contudo, as imagens do filme publicitário, recortadas de espetáculos do grupo 

circense, protagonizam o comercial, pois um grupo circense – qualquer que seja ele – se 

vale da força expressiva das imagens, não dos sons. 

O Jingle cumpre sua função: dar ao comercial uma sonoridade grandiosa, 

concernente à magnitude do grupo circense e de seus espetáculos. 

No entanto, a função ao Jingle designada é a de coadjuvante dentro da estrutura 

do comercial. A música deve ser o “pano de fundo” das imagens do filme publicitário e 

servir de ferramenta para trazer à tona toda a grandiosidade envolvida no produto. 

O Jingle do comercial do Bradesco cumpre a sua função: abandona seu caráter 

de Jingle e se torna uma espécie de Trilha Sonora do comercial.  

 

3.2 Jingle Brahma Chopp 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 



Melodia – A repetição da nota fundamental da tonalidade por quatro vezes ao 

longo do primeiro compasso indicam a chegada do samba. Movimento melódico típico 

do gênero, a sucessão de notas repetidas no início do trecho musical visa a estabelecer, 

mais do que o conceito melódico, a ambiência rítmica do samba. 

Após quatro compassos, novamente o mesmo recurso da repetição das notas 

pelo início do quinto compasso. Agora, num movimento muito semelhante ao que se 

dera no primeiro compasso, a nota fundamental repetida é sucedida por três notas 

diferentes e a frase repousa na terceira nota da Escala Maior. 

O nono compasso repete a mesma estrutura melódica, porém inicia o movimento 

melódico na sexta nota da Escala, terceira do acorde de quarto grau por onde repousa a 

harmonia. 

Completando os dezesseis compassos da primeira parte da música, a frase 

melódica que sugere a ambiência do quinto grau harmônico, o que indica que a música 

deve voltar à região em que começou. 

Cumprindo com o que o primeiro tema, os dezesseis compassos da parte A, 

promete, a melodia recomeça exatamente da mesma nota e com a mesma repetição 

ritmada da fundamental. 

Durante oito compassos, a estrutura permanece idêntica à da parte A. Desta feita, 

porém, a melodia se modifica para preparar a chegada do refrão trocando, em cada uma 

das duas frases, as notas pelas quais inicia o mesmo movimento rítmico do primeiro 

compasso da música. 

O refrão é o momento no qual a melodia toda é executada numa região mais 

aguda, como a indicar o ponto culminante do Jingle. 

Harmonia – Os oito primeiros compassos se dão sob a égide do primeiro grau 

maior da tonalidade. 

Pelo nono compasso a harmonia migra para o quarto grau. Por quatro compassos 

o quarto grau se mantém. 

Entre o décimo terceiro e o décimo sexto compassos, o quinto grau com sétima 

se estabelece e passa a indicar a volta para o primeiro grau. 

Os oito compassos subseqüentes mantêm a estrutura harmônica idêntica aos oito 

primeiros compassos da música. 

Quando, então, a harmonia se encaminha para o quarto grau, o movimento 

harmônico se torna mais rápido e, a cada compasso é executado um novo acorde da 



sequência IV – V7 – I – V7 de IIm – IIm – V7 – I, a cadência previsível para antes da 

chegada do refrão. 

Pelo refrão, o encadeamento primeiro grau – segundo grau menor – quinto grau 

com sétima – primeiro grau, esperado para o momento, se repete por quantas vezes 

forem repetidas as frases melódicas. 

Ritmo – O samba, de andamento rápido, é executado quase aos moldes de um 

samba-de-enredo. Melodia e harmonia se estabelecem de modo a traduzirem as 

características do gênero. 

Por conta de o andamento do samba ser acelerado, o tempo destinado às notas da 

melodia alterna as quatro colcheias cobre notas repetidas com as notas longas dos finais 

das frases. 

Pelo refrão, o compositor opta pelas semínimas, notas mais longas do que as 

colcheias, nos inícios das frases. 

Também acurado é o tempo destinado às trocas de acordes. 

Por toda a parte A, os acordes têm duração mínima de quatro compassos. 

Somente há uma troca de acordes a cada compasso no momento que antecede a chegada 

do refrão. 

Toda a música parece ter sido estruturada pelo preceito de ser concernente com o 

gênero escolhido; o Samba. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O comercial é uma propaganda sazonal, produzido e veiculado às proximidades 

da disputa da Copa do Mundo de Futebol. 

Por esse motivo, toda a primeira estrofe da letra é destinada a apresentar a 

personagem principal do comercial: a estrela que é bordada por sobre o distintivo da 

confederação de futebol do time que vence a disputa da Copa do Mundo. 

Ao apresentar a estrela, a letra do Jingle define-a como algo que não é alcançado 

sem esforço, algo que tem de ser conquistado com muita luta, empenho e determinação. 

Vale notar que o pouco escorreito uso da preposição “que” na quarta frase da 

estrofe se dá sem a necessidade de adequação à prosódia, portanto, aparentemente, por 

descuido do compositor. 

 

Uma estrela me chamou 



Me chamou para brilhar 

Mas se ela não cai do céu 

Eu vou ter que ir lá buscar 

 

Definida a personagem principal da ação que se dá pela disputa do mais 

importante torneio de futebol realizado no Mundo, definida a dificuldade que a 

conquista de tal personagem engendra, é hora de a letra indicar que empenhará tão 

difícil empreitada: 

 

O Brasil inteiro em campo 

Mais a voz do coração 

 

Porém, a letra não se atém apenas à dificuldade da conquista da estrela de 

campeão. 

Por saber que o time mais capacitado é o time brasileiro, por saber que a 

característica natural, aquela pela qual o futebol brasileiro é conhecido em todo o 

Mundo, é a habilidade de seus jogadores, por mais difícil que seja “trazer a estrela”, as 

chances de trazê-la são grandes. Sobretudo quando as habilidades individuais do 

jogador de futebol brasileiro são infladas com a empolgação da torcida, na qual figura o 

produto: 

 

Olé no gramado, na bola, 

E a Brahma empolgando a seleção 

 

Finalmente, o refrão retrata o anseio da torcida brasileira e a quase certeza de 

que a conquista da Copa do Mundo de Futebol significará mais uma estrela bordada no 

uniforme do time mais uma vez campeão. 

 

Ô, ô, ô olé, Brasil, faz a nossa estrela brilhar 

Ô, ô, ô olé, Brasil, Brasil traz essa estrela pra cá 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A sonoridade de uma bateria de Escola de Samba se reproduz no 

arranjo da música. 



Gravados com apenas poucas unidades de cada um dos instrumentos de 

percussão (sem o contingente todo de uma bateria de Escola de Samba), todo o estofo 

rítmico, a parte essencial do gênero escolhido para o Jingle, resulta grandiosa. Porém, 

sua sonoridade não suplanta a sonoridade dos instrumentos harmônicos; ao contrário, 

ambos os naipes de instrumentos soam na intensidade precisa para que as vozes do 

cantor solista e do coro sobressaiam durante a execução. 

Quanto à Forma, o arranjo não se arvora a riscos e mantém uma estrutura 

amplamente utilizada pelo repertório do Samba: o cantor solista l;Eva a execução até o 

refrão, quando, lá, ganha a companhia do coro. 

Instrumentação – Os instrumentos de uma bateria de Escola de Samba se 

encontram dispostos pela execução. Surdo, caixa, repique, tamborim, pandeiro, 

chocalho, guizos, cuíca. 

Dois violões (o violão-de-centro e o violão-de-sete-cordas) e um cavaquinho 

perfazem o naipe de instrumentos harmônicos. 

Qual ocorre num desfile de Escola de Samba no carnaval, a dificuldade 

intrínseca dessa espécie de instrumentação é equilibrar as sonoridades de tantos 

instrumentos de características tão diferentes como o são um surdo e um cavaquinho, 

por exemplo. 

Contar com músicos, produtores, arranjadores e cantores habituados a essa 

espécie de produção sonora é o grande acerto da empreitada da gravação de um Jingle 

que remeta sua sonoridade à sonoridade de uma Escola de Samba. 

Interpretação – o cantor solista, artista de renome da música brasileira, tem 

plena familiaridade com o gênero; é sambista célebre, grande intérprete de sambas. 

Ademais, carrega consigo uma equipe de grandes músicos do gênero, seu próprio 

arranjador e cantores de coro. 

Desse modo, pela escolha do intérprete, deu-se grande parte do acerto de 

produção sonora do jingle. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Qual fizera outras vezes, a Brahma Chopp escolheu um artista de renome para 

interpretar o Jingle. 

Assim como ocorrera pela década de 1930, com a escolha de Francisco Alves; 

pela década de 1990, com a escolha de João Gilberto; o artista não é escolhido apenas 

para emprestar sua imagem e trazer credibilidade ao produto. O artista é escolhido por 



representar, de certa forma, uma identidade com a música – ainda que seja somente com 

o gênero musical – que embalará o comercial. 

Se a Marchinha de Carnaval da década de 1930 mantinha estreito laço de 

identificação com Francisco Alves; se a Bossa Nova, ainda na década de 1990, 

mantinha estreito laço de identificação com João Gilberto; o Samba brasileiro, pela 

década de 2000, mantém estreito laço de identificação com o cantor Zeca Pagodinho. 

Porém, diferentemente do que ocorrera no comercial estrelado por João Gilberto, 

o artista não desempenha o papel de protagonista. Tampouco como ocorrera no 

comercial cantado por Francisco Alves, o Jingle é o protagonista do comercial. O papel 

de protagonista do comercial é o desempenhado pela sequência de imagens do filme 

publicitário. 

Tal fato se deve, primeiramente, pela escolha do gênero. O Samba, inserido no 

contexto discursivo juntamente com o futebol, estabelece a relação que, de fato, samba e 

futebol mantêm na vida fora de um comercial: o Samba embala os lances que se dão 

dentro do campo de jogo. 

Também contribui para que o Jingle desempenhe papel de coadjuvante no 

comercial o fato de a letra da música não ser suficientemente completa em si para o 

intento. Toda a parte A da letra se refere a uma estrela; porém, caso o ouvinte não 

estivesse a ver à qual estrela a letra se refere, tardaria sobremaneira a identificá-la com a 

estrela representativa da conquista da Copa do Mundo – caso viesse a estabelecer esta 

identificação. Isso ocorre, também, no refrão: quando a letra se refere à estrela que seria 

“trazida pra cá” impõe, de certa forma, que o ouvinte saiba a que estrela a letra se refere. 

A estrela bordada na camisa do time campeão após a conquista não é, por exemplo, o 

“caneco” – objeto palpável, empunhado pelo jogador assim que o jogo termina. O 

“caneco”, por exemplo, é uma referência imagética explícita, poderia prescindir da 

imagem caso habitasse um Jingle veiculado apenas pelo registro de áudio; já a estrela 

não é suficientemente explícita e, não pode prescindir do recurso do uso da imagem 

para ser plenamente compreendida. 

O Jingle cumpre sua função: embalar a sequência de imagens que envolvem o 

futebol antes da disputa de uma Copa do Mundo. 

 

3.3 Jingle Cerveja Itaipava 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 



Melodia – A linha melódica do Jingle da Cerveja Itaipava é adequada ao gênero 

samba-rock escolhido para a música. 

Assim, a melodia da primeira frase se repete pela segunda e pela terceira frases, 

de modo a apenas aparar as possíveis arestas de prosódia que as diferenças de letra 

poderiam provocar. A modificação na melodia se dá apenas pela quarta frase da estrofe, 

quando é preparado o desfecho da parta A. 

A parte B tem início com uma melodia similar, porém que se apresente sobre a 

região do quarto grau harmônico. 

A previsível melodia por sobre o quinto grau transcorre a partir da terceira frase 

da segunda estrofe. 

Finalmente, pelo refrão, as duas primeiras frases melódicas preparam a chegada 

da frase que se repete até o final da música, qual um canto responsorial, sendo dividida 

entre o nome do produto na frase-primeira e sua característica na frase-resposta. 

Harmonia – Como é pertinente ao gênero, o encadeamento tradicional primeiro 

grau – quinto grau com sétima é substituído pelo encadeamento primeiro grau – quarto 

grau com sétima. 

Todo a primeira estrofe tem como plano harmônico a sequência I – IV7 – I. 

Pela segunda estrofe, o salto para o quarto grau não se concretiza como uma 

mudança do centro tonal, pois logo em seguida o primeiro grau é executado. 

Em seguida, a anteceder o quinto grau com sétima, o quinto grau do quinto grau 

e, finalmente, o acorde da dominante. 

Pelo refrão, novamente o encadeamento I – IV7 – I, executado quantas vezes 

forem repetidas melodia e letra. 

Ritmo – O samba-rock, gênero que manteve sucesso durante um curto período 

de tempo da segunda metade da primeira década do ano 2000, tem como característica 

fundamental ser um samba-sem-síncopa. 

A ausência da célula rítmica que define o Samba é ocupada por sequências de 

grupos de quatro semicolcheias. 

Além disso, os instrumentos harmônicos e de percussão acentuam juntamente as 

primeira, quarta e sétima semicolcheias de um compasso binário. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 



O comercial se dirige a consumidores de cerveja. Portanto, pessoas ligadas a 

uma espécie específica de apreciação de valores; traços similares de preferência, de 

comportamento. 

A letra, então, coleciona simultaneamente situações, locais e momentos que 

compõem parte do arcabouço específico desse consumidor: 

 

Curtindo com a galera de frente pro mar 

Praia com os amigos, não dá pra comparar 

 

Após situar e inserir o ouvinte na situação previamente descrita, a apresentação 

do produto, um dos fatores essenciais para transformar em ainda mais inesquecível o 

momento narrado: 

 

Tomando Itaipava, que é sem comparação 

 

Finalmente, para encerrar a primeira estrofe, um componente que faltara no 

ambiente até ali descrito. 

Sem se valer de muita sutileza, sequer fazendo uso de alguma estratégia literária 

(afinal encarcera o sujeito da oração na sazonalidade de uma única estação do ano), a 

frase é colocada como fora o fechamento requerido pela poesia da estrofe: 

 

Como é bom mulher bonita no verão 

 

Entretanto, ao adentrar a segunda estrofe, o compositor se estende pelo assunto 

da frase anterior que já parecia findo: 

 

Uma ruiva, uma morena, 

 

Somente é possível perceber o intuito da renitência do assunto quando, pela 

segunda frase da segunda estrofe, o compositor crava o jogo de palavras “loira bem 

gelada”. O termo “loira” é elo tanto da primeira quanto da segunda frase. 

 

Uma loira bem gelada 

 



Em seguida, para encerrar a estrofe, o tom jocoso da frase dita a quem, 

porventura, tenha visto uma bela mulher passar pela areia da praia: 

 

Esfrie essa cabeça 

Tome uma Itaipava 

 

O refrão, finalmente, traz o último momento célebre da situação: “um brinde”. 

Um brinde “sem comparação”, qual o produto. 

 

Um brinde com a rapaziada é comemoração 

E com Itaipava é sem comparação 

Itaipava é sem comparação 

Itaipava é sem comparação 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O uso do teclado para forjar a sonoridade de um naipe de metais logo 

pelo início da música dá a medida do acuro na produção do Jingle; as frases soam como 

se fossem executadas por instrumentos acústicos. 

O acompanhamento instrumental permanece mantendo a célula rítmico-

harmônica enquanto o cantor solista apresenta os temas A e B. 

O gênero escolhido é caracterizado precisamente ao longo de toda a execução; a 

acentuação das primeira, quarta e sétima semicolcheias do compasso binário torna 

transparente a intenção de manter viva a referência ao samba-rock. 

Após o acorde sobre o quinto grau, ao final da parte B, pela chegada do refrão 

(quando o encadeamento I – IV7 – I) voltar a dominar a estrutura harmônica, um coro 

misto acompanha o cantor nas frases melódicas que se repetem. 

Vale ressaltar que a voz do cantor solista não se imiscui na voz do coro. Mesmo 

no refrão, mantém-se o conjunto distinto: voz do cantor solista acompanhada das vozes 

do coro, ainda que cantando em uníssono. 

Instrumentação – O gênero escolhido impõe a instrumentação básica própria 

do repertório do Samba-rock: violão, guitarra, contrabaixo e bateria. 

Em adendo à instrumentação básica, agrega-se o naipe de metais (executado por 

um teclado). Vale notar que o que se chama aqui de “naipe de metais” é, em verdade, 



um trio de instrumentos de sopro formado por dois instrumentos da família dos metais 

(trompete e trombone) e um saxofone, instrumento da família das madeiras. 

A instrumentação fica, dessa forma, mais próxima das formações instrumentais 

utilizadas pelo repertório do Samba-rock que fez certo sucesso pela segunda metade da 

primeira década dos anos 2000. 

Interpretação – O cantor solista engendra em si uma espécie de paradoxo 

intrínseco à interpretação do Jingle. Enquanto a instrumentação e o arranjo aproximam a 

produção das formações instrumentais utilizadas pelo repertório do Samba-rock que fez 

certo sucesso pela segunda metade da primeira década dos anos 2000, a voz do cantor 

solista e, sobretudo, seu modo de interpretar a música, remetem à voz e ao modo de 

cantar de Wilson Simonal, cantor de grande sucesso pela segunda metade da década de 

1970, um dos precursores do gênero no Brasil. 

Eventualmente tal paradoxo se dê por conta de alguns filhos do cantor Wilson 

Simonal também fazerem algum sucesso pelo início dos anos 2000 e, em certa medida 

pela interpretação de algumas músicas do gênero Samba-rock. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle compõe parte importante do comercial. Não ocupa o papel principal, 

não é o protagonista do comercial, mas tem relativo grau de importância, a saber: 

estabelece o gênero musical em consonância com o ambiente descrito pela letra do 

Jingle e pela sucessão de imagens do filme publicitário; a ambiência sonora, portanto, 

combina perfeitamente com a ambiência cênica, perfazendo um todo inseparável – sem 

a música a cena não sobreviveria. 

Além disso, o gênero escolhido define a temporalidade estreita do comercial. 

Naquela época, pela segunda metade da primeira década dos anos 2000, o comercial de 

cerveja ambientado numa praia não poderia fugir do gênero de sucesso da música 

brasileira, o Samba-rock. 

No entanto, ainda que ocupando papel relevante dentro do comercial, o Jingle 

não é o seu protagonista. As imagens do filme publicitário o são. Tal fato se evidencia 

em alguns pontos da letra do Jingle. 

A composição da música é feita após a escolha das imagens. Por isso, em certa 

medida, descreve a sequência de imagens. 

Por exemplo, às vésperas do refrão, a frase “um brinde com a rapaziada”, frase 

que poderia ser compreendida por si só, sem necessitar o auxílio da exibição de 



imagens, é cantada por sobre a óbvia cena de alguns rapazes sorridentes levantando seus 

copos plenos de cerveja. 

Porém, o trecho da letra mais nitidamente dependente da sucessão de imagens (e 

que evidencia a não-protagonia do Jingle no comercial) é o que se dá pela frase “esfrie 

essa cabeça”. 

Antecedida pelas frases “como é bom mulher bonita no verão / uma ruiva, uma 

morena, / uma loira bem gelada”, a frase “esfrie essa cabeça” só ganha sentido quando 

acompanhada da imagem de um rapaz que, ao ver passarem ao seu lado lindas garotas, 

fica notadamente alterado e, portanto, precisa “esfriar a cabeça” – força de expressão 

utilizada com o intuito de se assemelhar a um chiste. 

Neste ponto fica evidente a existência-primeira da sequência de imagens e a 

posterior composição da música que cumpre a função de descrever a cena. 

Porém, a função primordial do Jingle é cumprida de modo muito preciso: a 

música ambienta o comercial no tempo (a época em que transcorrem as cenas) e no 

espaço (o local onde as cenas acontecem). 

 

3.4 Jingle Cerveja Kaiser 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A linha melódica do Jingle da Cerveja Kaiser, de modo muito 

semelhante ao que ocorre no Jingle da Cerveja Itaipava, é adequada ao gênero samba-

rock escolhido para a música. 

A melodia da primeira frase é a anacruse do primeiro compasso e, por conta da 

letra, aparenta ser um trecho de uma música que já começara. A mesma melodia se 

repete pela terceira frase, em ambas as vezes ancorada no movimento de bordadura 

seguido de um salto de traça menor, porém, pela segunda vez, a frase melódica se 

estende até o início do segundo compasso. 

A melodia vai à região da quinta nota da Escala Maior pelo terceiro compasso, 

com a sequência de catorze notas repetidas e, pelo compasso quarto, num movimento 

descendente volta à região grave de onde partiu no primeiro compasso. 

O quinto compasso repete o terceiro, com a sequência de catorze notas repetidas 

e o movimento descendente leva ao sexto compasso, onde tem início a frase final da 

melodia: uma nota longa seguida das síncopas que encerram o movimento melódico do 

trecho que, fora repetido, seria perfeitamente definível como um refrão. 



Harmonia – Como é pertinente ao gênero, o encadeamento tradicional primeiro 

grau – quinto grau com sétima é substituído pelo encadeamento primeiro grau – quarto 

grau com sétima. 

Toda a primeira estrofe tem como plano harmônico a sequência I – IV7 – I. 

Pelo quarto compasso, em substituição ao primeiro grau, o acorde maior com 

sétima construído por sobre o terceiro grau do Campo Harmônico Maior dá início a uma 

sequência de quintos graus compostos com dissonâncias que realizam um cromatismo 

descendente ao longo de três compassos, até a chegada do quinto grau com sétima da 

tonalidade no quarto compasso da sequência. 

O quinto grau com sétima gera a tensão necessária para a volta do encadeamento 

que define o gênero da música. 

Pela frase final, naquilo a que se poderia chamar de refrão, novamente o 

encadeamento I – IV7 – I, executado uma única vez, porém podendo ser executado 

tantas vezes quantas fossem repetidas melodia e letra. 

Ritmo – O samba-rock, gênero que manteve sucesso durante um curto período 

de tempo da segunda metade da primeira década do ano 2000, tem como característica 

fundamental ser um samba-sem-síncopa. 

A ausência da célula rítmica que define o Samba é ocupada por sequências de 

grupos de quatro colcheias. 

Apesar de a frase final da melodia conter a sincopa em sucessão à nota longa, o 

bojo estrutural da melodia é pautado pelas oito colcheias do compasso quaternário, em 

regra, repetindo uma mesma nota da melodia. 

Além disso, os instrumentos harmônicos e de percussão acentuam juntamente as 

primeira, quarta e sétima semicolcheias de um compasso binário. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O comercial se dirige a consumidores de cerveja. Portanto, pessoas ligadas a 

uma espécie específica de apreciação de valores; traços similares de preferência, de 

comportamento. 

A letra do Jingle da Cerveja Kaiser, então, tem início com uma frase que sugere 

a continuação de uma frase anterior; aparentemente, o texto já vem sendo proferido 

quando ao ouvinte é anunciado o início da letra: 

 



Pode pedir qualquer coisa 

Então vê só 

Deixa pra mim 

Que eu te digo 

 

Somente a partir da segunda estrofe a letra passa a ambientar o consumidor de 

cerveja em seu habitat: 

 

Então vem sol, vem praia 

Vem comigo 

 

A letra também constrói no imaginário do consumidor a situação que se dá no 

ambiente previamente descrito: 

 

Vem lourinha de biquíni 

Com um piercing no umbigo 

 

Pela estrofe seguinte, a dubiedade do texto se dá de modo um tanto exacerbado, 

dificultando a compreensão do significa dúbio, somente elucidado pelas imagens do 

filme publicitário; a letra pode se referir tanto à cerveja “gelada, suada” quanto à 

“lourinha de biquíni”, eventualmente “suada”. Segue-se à dubiedade não-elucidada a 

expressão supostamente consagrada pelo uso corrente: 

 

Vem gelada, suada, 

Vem na minha 

E dizer que vida é feita 

Pra beber devagarinho 

 

Após situar e inserir o ouvinte na situação previamente descrita, a apresentação 

do produto, pautado pelo imperativo do verbo “vir”, utilizado desde a primeira frase da 

letra da música: 

 

Vem 

Vem Kaiser, vem  



 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O uso do teclado para forjar a sonoridade de um naipe de metais logo 

pelo início da música revela a medida do acuro na produção do Jingle; as frases soam 

como se fossem executadas por instrumentos acústicos. 

O acompanhamento instrumental permanece mantendo a célula rítmico-

harmônica enquanto o cantor solista apresenta o tema melódico. 

O gênero escolhido é caracterizado precisamente ao longo de toda a execução; a 

acentuação das primeira, quarta e sétima semicolcheias do compasso binário torna 

transparente a intenção de manter viva a referência ao samba-rock. 

Após o acorde sobre o quinto grau da tonalidade, antecedido pela sequência de 

quintos graus, pela chegada do que poderíamos chamar de refrão, quando o 

encadeamento I – IV7 – I volta a dominar a estrutura harmônica, as frases do naipe de 

metais se tornam parte integrante tanto da estrutura melodia quanto rítmica, devido ao 

fato de executarem as células rítmicas das convenções estrategicamente colocadas no 

trecho final da música. 

Instrumentação – O gênero escolhido impõe a instrumentação básica própria 

do repertório do Samba-rock: violão, guitarra, contrabaixo e bateria. 

Em adendo à instrumentação básica, agrega-se o naipe de metais (executado por 

um teclado). Vale notar que o que se chama aqui de “naipe de metais” é, em verdade, 

um trio de instrumentos de sopro formado por dois instrumentos da família dos metais 

(trompete e trombone) e um saxofone, instrumento da família das madeiras. 

A instrumentação fica, dessa forma, mais próxima das formações instrumentais 

utilizadas pelo repertório do Samba-rock que fez certo sucesso pela segunda metade da 

primeira década dos anos 2000. 

Interpretação – Um cantor solista, entoando as notas da melodia na região mais 

grave de sua voz engendra em si uma espécie de paradoxo intrínseco à interpretação do 

Jingle: enquanto a instrumentação e o arranjo aproximam a produção das formações 

instrumentais utilizadas pelo repertório do Samba-rock que fez certo sucesso pela 

segunda metade da primeira década dos anos 2000, a voz do cantor solista e, sobretudo, 

seu modo de interpretar a música, remetem a uma espécie de pilhéria, de um modo de 

interpretar como a satirizar algo ou alguém; eventualmente a voz na região grave e o 

modo de interpretar do cantor solista visassem a trazer a impressão de uma certa 



sensualidade no ouvinte. Se o intuito foi o primeiro, não há estratégia que o justifique; 

se foi o segundo, não alcançou o objetivo. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Assim como ocorre no comercial da Cerveja Itaipava, o Jingle compõe parte 

importante do comercial. Não ocupa o papel principal, não é o protagonista do 

comercial, mas tem relativo grau de importância. 

A música do comercial estabelece o gênero musical em consonância com o 

ambiente descrito pela letra do Jingle e pela sucessão de imagens do filme publicitário; 

a ambiência sonora, portanto, combina perfeitamente com a ambiência cênica, 

perfazendo um todo inseparável – sem a música a cena não sobreviveria. 

Além disso, o gênero escolhido define a temporalidade estreita do comercial. 

Naquela época, pela segunda metade da primeira década dos anos 2000, o comercial de 

cerveja ambientado numa praia não poderia fugir do gênero de sucesso da música 

brasileira, o Samba-rock. 

No entanto, ainda que ocupando papel relevante dentro do comercial, o Jingle 

não é o seu protagonista. As imagens do filme publicitário o são. Tal fato se evidencia 

em alguns pontos da letra do Jingle. 

A composição da música é feita após a escolha das imagens. Por isso, em certa 

medida, descreve a sequência de imagens. 

O momento mais nítido no qual ocorre a descrição musical das imagens do filme 

publicitário se dá quando a letra do Jingle, pela segunda estrofe, faz menção à “lourinha 

de biquíni” que aparece na tela; em seguida, pela terceira estrofe, a estrofe pautada pela 

dubiedade da letra, sem a sequência de imagens, o caráter dúbio não se desfaria e, 

portanto, o ouvinte ficaria sem saber se a letra se refere à “lourinha de biquíni” ou à 

própria cerveja, ao próprio produto. Este é o trecho da letra que mais nitidamente 

dependente da sucessão de imagens (e que evidencia a não-protagonia do Jingle no 

comercial). Sobretudo quando a estrofe se encerra com a expressão “e dizer que a vida é 

feita / Pra beber devagarinho”. Neste ponto fica evidente a existência-primeira da 

sequência de imagens e a posterior composição da música que cumpre a função de 

descrever a cena. 

A função primordial do Jingle da Cerveja Kaiser, ambientar o comercial no 

tempo (o momento em que transcorrem as cenas) e no espaço (o local onde as cenas 

acontecem) enfrenta ainda uma última dificuldade em se estabelecer: a interpretação 



incompreensivelmente definida pela região mais grave da voz do cantor solista e pelo 

modo talvez galhofeiro, talvez pseudo-sensual, como a música é cantada. Toda a 

intenção de ambientação fica comprometida pela interpretação que não se caracteriza de 

um modo preciso. O consumidor tem a interpretação indefinida entre a galhofa e a 

sensualidade como um entrave na absorção plena da mensagem musical do comercial e, 

portanto, o Jingle cumpre apenas parcialmente sua função. 

 

3.5 Jingle da Claro 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Melodia tipicamente construída sobre a estrutura da Forma A – B – 

A, na qual a repetição do tema A conta com uma frase minimamente diferente pelo 

último compasso, com o intuito de sinalizar o final do tema, não seu encaminhamento 

para a parte B, como da primeira feita. 

Cada uma das partes da estrutura formal conta exatos oito compassos, 

perfazendo um total de vinte e quatro compassos pela música toda. 

Partindo da quinta nota da Escala Maior, em movimento diatônico ascendente, a 

melodia repousa sobre a nota fundamental, após ter passado pela segunda nota da Escala 

Maior. 

Um movimento constante entre segunda nota e nota fundamental pelos 

compassos três, cinco e seis, indicam o salto até a terceira nota da Escala Maior e, em 

movimento cromático descendente, o final do trecho se dá sobre a segunda nota da 

Escala, quinta nota do acorde de quinto grau. 

A melodia da parte B tem início numa região mais aguda, centrada na quarta 

nota da escala Maior. 

Desde a quarta nota da Escala Maior até a quinta nota, num movimento repetido 

similar ao que ocorre pelos compassos três, cinco e seis, a melodia se encaminha para a 

nota mais aguda do trecho, a sexta nota da Escala Maior, que inicia a volta para o tema 

melódico da parte A da música. 

De fato, o tema A se repete a partir do compasso dezessete e segue igual até o 

último compasso, quando o movimento da segunda nota da Escala Maior em direção à 

nota fundamental define o final da melodia. 

Harmonia – O primeiro grau da tonalidade indica a região do tom Maior 

escolhido para a música. 



O movimento do primeiro grau para o segundo grau menor, sucedido do quinto 

grau com sétima e a substituição do primeiro grau pelo terceiro grau menor, prepara a 

descida cromática pelo acorde do terceiro grau bemol menor diminuto até o segundo 

grau menor, quando se estabelece a sequência final do trecho no movimento IIm7 – V7 

– I. 

Típica harmonia do repertório de baladas francesas produzidas pelas décadas de 

1950 e 1960, a parte A é sucedida pelo início da parte B pela região do segundo grau 

menor, indicando a intenção de modulação para a tonalidade. Contudo, por intercalar o 

segundo grau menor sempre com o quinto grau com sétima da tonalidade, o movimento 

modulatório não se concretiza e toda a parte B se torna uma estrutura contrastante com a 

parte A apenas pelo caráter específico de não concretizar o movimento para o primeiro 

grau. 

A repetição da harmonia da parte A se dá de modo idêntico à primeira exposição 

do tem e o acorde de primeiro grau encerra a sequência harmônica da música. 

Ritmo – A balada em compasso quaternário tem as sequências de colcheias na 

melodia a definir sua rítmica. 

Uma bateria tocada em dinâmica piano sustenta o ritmo também pautado pelas 

frases do acordeão e pelas notas do contrabaixo. 

A balada tem andamento médio, portanto permite ao ouvinte se habituar ao 

compasso quaternário, sem provocar rompantes de aceleração ou diminuição no tempo 

da pulsação da música. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O Jingle da Claro faz uso de uma letra cantada em Língua Francesa. 

Desse modo, a letra do Jingle não deve ser analisada como um dos elementos do 

Jingle; afinal, cada um dos elementos de um Jingle desempenha uma função específica, 

todos eles visando a estabelecer um vínculo comunicacional entre a música e o ouvinte, 

entre o Jingle e o consumidor. Se a letra do Jingle é expressa numa Língua diferente da 

Língua corrente no país de veiculação do comercial, numa Língua presumivelmente não 

compreensível para o ouvinte, ela não deve ser considerada um dos elementos do 

complexo comunicacional dentro do qual o Jingle está inserido. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 



Arranjo – O Jingle da Claro, por sua estruturação formal, lembra uma música 

popular francesa. 

Para deixar ainda mais nítida esta característica, o arranjo traz instrumentos 

característicos da música francesa, cantor solista interpretando em Língua Francesa e a 

rítmica que define precisamente o repertório de música francesa das décadas de 1950 e 

1960. 

A linha do contrabaixo conta duas notas por compasso – uma no primeiro 

tempo, o tempo forte e outra no terceiro tempo, o tempo semi-forte. Já a célula rítmica 

da bateria marca precisamente os quatro tempos do compasso. Tal combinação do 

arranjo é estrategicamente preparada com vistas a estabelecer uma identificação ainda 

mais nítida com o gênero escolhido para a música do comercial. 

Instrumentação – Uma bateria tocada em dinâmica piano sustenta o ritmo do 

compasso quaternário. 

O acordeão, executando frases em contracanto com a melodia, remete 

imediatamente ao repertório de música francesa, fincado principalmente pelas décadas 

de 1950 e 1960. 

O contrabaixo, marcando os dois tempos fortes do compasso, acompanha os 

acordes de um violão com cordas de nylon, responsável – em conjunto com o 

contrabaixo – pela sustentação harmônica da música. 

Interpretação – O cantor solista pronuncia a consoante “r” gutural, típica da 

Língua Francesa, qual o fazia a estrela da música internacional Mireille Mathieu, 

ressaltando a consoante do restante da fonética das palavras. 

O gênero da música escolhida para o comercial requer, de fato, apenas um cantor 

– ou uma cantora – solista; não requer duos, trios, coros ou backing vocals. 

Com afinação precisa e traços interpretativos marcantes, o cantor solista 

contribui decisivamente para a ambientação do gênero. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Ao forjar um Jingle cantado em Língua Francesa, de modo definitivo, a 

mensagem musical fica distante do consumidor brasileiro, pois falta à estruturação da 

mensagem a correspondência entre mensagem e consumidor de um elemento de vital 

importância no complexo musical: a letra. 

Desse modo, dificilmente o Jingle ganha a relevância necessária para ser 

considerado o protagonista do complexo expressivo de um comercial; ao contrário, 



desloca o Jingle do centro narrativo do comercial e delega tal função ao texto da 

locução ou à sequência de imagens do filme publicitário. 

Deslocado do centro narrativo do complexo expressivo do comercial, o Jingle 

interpretado em Língua Francesa tende a se tornar uma espécie de trilha sonora do 

comercial. É fato que é uma “trilha sonora com letra”, mas sendo a letra interpretada 

numa Língua que não é a Língua do país onde o comercial é veiculado, o caráter de 

trilha sonora fica nitidamente definido; a letra se torna um elemento de difícil 

compreensão e se imiscui no complexo estritamente musical, passando a ser uma 

manifestação melódica com vocábulos fonéticos, qual foram notas musicais provindas 

de um instrumento solista. 

Assim, a função do Jingle passa a ser apenas a de ambientar as cenas do filme 

publicitário; o Jingle perde importância como manifestação musical completa  e se torna 

a trilha sonora do comercial. 

 

3.6 Jingle da Coca-Cola 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia do Jingle da Coca-Cola conta exatas cinco notas: primeira, 

segunda, terceira, quinta e sexta notas da Escala Maior. 

Nota-se pela escolha das notas da melodia que quarta e sétima notas – as notas 

que provocam a tensão do trítono, o maior intervalo possível entre duas notas – não 

fazem parte da melodia; apenas as notas correspondentes à Escala Pentatônica são 

executadas. 

Ao evitar quarta e sétima notas da Escala Maior, a opção pela ausência de tensão 

na linha melódica revela a intenção de levar a simplicidade às últimas conseqüências na 

estruturação da melodia. 

O salto desde a quinta nota até a terceira nota da Escala Maior, sucedido pelo 

movimento descendente até a sexta nota da Escala e o movimento diatônico ascendente 

desde a quinta nota da Escala te o repouso da frase na nota fundamental revelam a 

simplicidade plena dos movimentos melódicos possíveis baseados no espectro restrito 

de notas disponíveis. 

Mesmo quando a harmonia da parte B desloca o centro tonal para a região do 

sexto grau menor, a tonalidade relativa, a melodia se mantém a desenhar os mesmos 



movimentos possíveis de serem realizados com as mesmas cinco notas escolhidas para a 

melodia desde o início da música. 

Singeleza e simplicidade são os objetivos da estrutura melódica do Jingle da 

Coca-Cola. 

Harmonia – A descida diatônica do baixo dos acordes de primeiro grau – quinto 

grau com terça no baixo – sexto grau menor – sexto grau menor com sétima no baixo – 

quarto grau, sequência sobejamente conhecida e utilizada, é seguida do quinto grau com 

sétima e perfaz a estrutura harmônica da parte A da música. 

A parte B tem início pelo sexto grau menor que, seguido do quinto grau com 

sétima do quinto grau, prepara a chegada do quarto grau, que será seguido pelo quinto 

grau com sétima, o acorde que abre as portas da retomada do tema A, cujo início se dá 

pelo primeiro grau. 

A estrutura harmônica, de simplicidade evidente, é composta em perfeita 

sintonia com a melodia, também simples, e com a rítmica da música que prevê o 

encadeamento ao longo dos compassos quaternários. 

Ritmo – A balada norte-americana, executada num andamento médio, 

sustentada ao longo de todo o primeiro trecho, ganha o caráter de uma toada executada 

em compasso quaternário. 

Pelos primeiros oito compassos, a estrutura rítmica é mantida pela célula 

executada pelo rasqueado do violão: oito colcheias, com acentuação na primeira e na 

quinta colcheias, a delimitar primeiro e terceiro tempos – neste caso invertendo tempo 

forte e semi-forte, deslocando a acentuação para a quinta colcheia, primeira metade do 

terceiro tempo – do compasso. 

Pelo compasso nove entram em cena contrabaixo e bateria, a sustentar a rítmica 

da música executando células definidas pela semibreve do contrabaixo, oito colcheias 

do chimbau, duas mínimas da caixa e semínima pontuada seguida de colcheia e mínima 

no bumbo. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O Jingle da Coca-Cola faz uso de uma letra cantada em Língua Inglesa. 

Desse modo, a letra do Jingle não deve ser analisada como um dos elementos do Jingle; 

afinal, cada um dos elementos de um Jingle desempenha uma função específica, todos 

eles visando a estabelecer um vínculo comunicacional entre a música e o ouvinte, entre 



o Jingle e o consumidor. Se a letra do Jingle é expressa numa Língua diferente da 

Língua corrente no país de veiculação do comercial, numa Língua presumivelmente não 

compreensível para o ouvinte, ela não deve ser considerada um dos elementos do 

complexo comunicacional dentro do qual o Jingle está inserido. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O violão rasqueado executando acordes simples numa batida 

previsível composta de oito colcheias com acentuação na primeira e na quinta colcheias, 

a evidenciar os dois tempos fortes do compasso, acompanha o coro infantil ao longo dos 

primeiros oito compassos da música. 

A partir do nono compasso, contrabaixo e bateria encorpam harmonia e rítmica 

da música; o arranjo visa, então, a criar a ambiência de um crescendo na dinâmica, 

como fora a representar a chegada de mais e mais gente a corroborar a mensagem que se 

pretende revelar ao ouvinte, ao consumidor. 

A entrada do naipe de cordas executado desde um teclado, primeiramente pelas 

cordas de sonoridade grave (violoncelos) em seguida pelas cordas de sonoridades média 

e aguda (violas e violinos) executando notas da harmonia, encorpa ainda mais a 

estrutura harmônica da música; afinal, as cordas não executam frases de contracanto, 

mas pontuam notas pertencentes aos acordes da harmonia – notas longas que preenchem 

de sonoridade o trecho da música. 

O arranjo visa a trazer a sonoridade que tem a simplicidade harmônico-melódica 

nitidamente demarcada, porém a grandiosidade sonora advém da somatória de 

instrumentos a executarem a mesma harmonia. Tal grandiosidade permeia a 

interpretação do coro infantil, como a sustentar harmonicamente as vozes das crianças 

que entoam com afinação precisa a melodia. 

Instrumentação – O violão rasqueado acompanha o coro infantil ao longo dos 

primeiros oito compassos da música. 

A partir do nono compasso, contrabaixo e bateria encorpam harmonia e rítmica 

da música. 

Em seguida, a entrada do naipe de cordas executado desde um teclado, 

primeiramente pelas cordas de sonoridade grave (violoncelos) em seguida pelas cordas 

de sonoridades média e aguda (violas e violinos) executando notas da harmonia 

complementam a instrumentação que visa à grandiosidade sonora, a simular uma grande 

quantidade de instrumentos a fazer parte de uma mesma execução. 



Interpretação – O afinadíssimo coro infantil canta a melodia desde a primeira 

até a última nota da música. 

As crianças, acompanhadas primeiramente apenas por um violão e depois por 

uma instrumentação complexa e grandiosa, mantêm a emissão conjunta das sílabas da 

letra contada em inglês; cada fonema é inflexionado absolutamente junto por todos os 

componentes do coro infantil misto. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle da Coca-Cola é cantado em Língua Inglesa. Assim, de modo definitivo, 

a mensagem musical fica distante do consumidor brasileiro, pois falta à estruturação da 

mensagem a correspondência entre mensagem e consumidor um elemento de vital 

importância no complexo musical: a letra. 

Desse modo, dificilmente o Jingle ganha a relevância necessária para ser 

considerado o protagonista do complexo expressivo de um comercial; ao contrário, 

desloca o Jingle do centro narrativo do comercial e delega tal função ao texto da 

locução ou à sequência de imagens do filme publicitário. No caso específico do 

comercial da Coca-Cola, delega a função de protagonista às frases escritas que 

aparecem na tela, em substituição ao eventual texto falado na locução. As frases 

“dizem” tudo o que o comercial intenta dizer e as imagens do filme publicitário 

explicitam o conteúdo das frases grafadas que aparecem na tela por sobre as imagens. 

Deslocado do centro narrativo do complexo expressivo do comercial, o Jingle 

interpretado em Língua Inglesa tende a se tornar uma espécie de trilha sonora do 

comercial. É fato que é uma “trilha sonora com letra”, mas sendo a letra interpretada 

numa Língua que não é a Língua do país onde o comercial é veiculado, o caráter de 

trilha sonora fica nitidamente definido; a letra se torna um elemento de difícil 

compreensão e se imiscui no complexo estritamente musical, passando a ser uma 

manifestação melódica com vocábulos fonéticos, qual foram notas musicais provindas 

de um instrumento solista. 

Assim, a função do Jingle passa a ser apenas a de ambientar as cenas do filme 

publicitário – e, sobretudo, o texto das frases que aparecem no filme publicitário em 

substituição ao texto falado na locução. 

O Jingle perde importância como manifestação musical completa e se torna a 

bela e adequada trilha sonora do comercial. Bela, adequada, porém trilha sonora. 

 



3.7 Jingle Fiat Uno 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia da música que embala a brincadeira de criança do Uni-

Duni-tê é executada por um duo (cantor solista masculino e cantora solista feminina) 

sem diferenciação entre as notas da melodia original. 

Assim, repetindo por três vezes o tema, todas elas sempre a entoar a mesma 

nota, não se estabelece o conceito de melodia para o Jingle. 

Harmonia – O gênero tecno music prevê a não existência de instrumentos 

harmônicos, podendo inclusive prescindir de toda e qualquer sequência de acordes que 

preconizaria uma harmonia. 

É o caso do Jingle do Novo Uno. 

Não há, no Jingle, o conceito de harmonia estabelecido. 

Ritmo – A batida tecno define o compasso quaternário desde a introdução, onde 

são apenas ditas as palavras “Uno – Duni – Te”, cada uma delas durando os quatro 

tempo do compasso. 

Uma batida eletrônica, programa dentro do computador é definida desde o início 

do tema e segue sempre a mesma, sem variação, até o fim da música. 

O andamento tem pulsação razoável, de modo a tornar movido todo o comercial 

sem, no entanto, acelerar a sucessão da sequência de imagens. 

A sincronia dos cortes das imagens obedece à pulsação rítmica do Jingle. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle é a mesma da música original, exceto pela substituição do 

termo “uni” pelo termo “uno”, o nome do produto. 

 

Uno, duni, te 

Salamê minguê 

O sorvete colorê 

O escolhido foi você 

 

Como se dá na música original, a letra traz pouca significação, palavras 

onomatopaicas e nítida intencionalidade de aliteração. 



 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O gênero escolhido para o Jingle permite a exploração extrema dos 

recursos trazidos à tona pela utilização do computador nos estúdios de gravação e pelos 

plug-ins cada vez mais desenvolvidos dos softwares utilizados para as gravações e 

edições dos sons. 

Assim, o primeiro recurso utilizado pelo arranjo é a distorção das vozes dos 

cantores solistas. 

Em seguida, a duplicação das vozes dos cantores, variando a duplicação de voz 

sem o efeito de distorção, uma das vozes sem o efeito e a outra distorcida, ambas as 

vozes distorcidas. 

A batida eletrônica da bateria não varia a célula. 

As sonoridades que surgem para além das vozes e da bateria são pontos esparsos 

não vinculados à melodia, tampouco a um conceito de harmonia; são sons eletrônicos, 

propositalmente caracterizados como tal, pontuados em determinados trechos da 

música. 

Instrumentação – Uma bateria eletrônica e um teclado produzem toda a 

sonoridade da instrumentação do Jingle. 

Interpretação – Dois cantores (um cantor masculino e uma cantora feminina) 

solistas entoam a introdução e as três repetições do tema. 

Ao longo da execução, a mesma voz de cada um dos cantores ganha os efeitos 

de distorção e duplicação que permitem inúmeras variações de sonoridade das vozes-

primeiras que foram ouvidas pelo início da música. 

Os recursos provindos da utilização de plug-ins dos softwares de gravação e 

edição de sons permitem ao arranjador gravar a voz do cantor solista uma única vez 

dizendo a palavra ou a frase e multiplicar tal palavra ou frase pelo número de vezes de 

que necessitar, variando sua entonação, timbre, região; permite dobrar a voz, fazer com 

que coincida com a interpretação do outro cantor solista; permite até mesmo transformar 

a voz de um cantor na voz da cantora solista e vice versa. 

Assim, a interpretação do Jingle é uma tríplice interpretação: do cantor solista 

masculino, da cantora solista feminina e do arranjador que, ao editar e mixar as vozes, 

de certa forma, influencia no modo como a interpretação se dá. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 



O Jingle desempenha um papel de relativa importância dentro do comercial do 

Novo Uno. 

Dividindo o complexo expressivo com um texto provindo de uma locução ao 

final do comercial e com as imagens do filme publicitário, em verdade, o Jingle 

desempenha o papel de embalar sonoramente a mensagem visual que mostra o carro, 

suas cores, seus consumidores. 

Desprovido de melodia e de harmonia, portanto podendo contar com poucos 

elementos musicais, o Jingle dependeria muito de sua letra. 

No entanto, a letra do Jingle quase inexiste. Inserida no comercial, a letra do 

Jingle é ilustrada pelas imagens do filme publicitário principalmente em dois pontos: 

quando da palavra “uno” (momento no qual se apresenta pela letra e se mostra no filme 

o produto) e quando da última frase da estrofe, “O escolhido foi você”, (momento no 

qual a letra e o filme fazem referência explícita ao consumidor). Nada mais do que isso 

provém da letra do Jingle. 

Restam, então, os elementos de produção do Jingle e o ritmo do gênero 

escolhido para o Jingle. 

A produção sonora faz coro absolutamente com orquestrado com as imagens do 

filme publicitário. A linguagem ultramoderna das sonoridades combina perfeitamente 

com a linguagem das imagens feitas em estúdio e exibidas em contrastes de cores do 

produto com o fundo branco do estúdio de gravação do filme publicitário. 

O ritmo do Jingle, concernente ao gênero, mas sobretudo à sucessão das imagens 

do filme publicitário, move o comercial. Assim, a função do Jingle é dar o ritmo às 

imagens. Função cumprida com exatidão. Tanto assim que a edição das imagens é feita 

por sobre a música. A cada troca de compasso, de tempo, uma troca de imagem. 

Em perfeita sincronia rítmica, o filme publicitário pulsa no ritmo da música. 

 

3.8 Jingle Guaraná Antarctica (1) 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O fragmento da Escala maior ascendente, partindo da quinta nota e 

chegando à oitava, indicam desde a anacruse do primeiro compasso o referencial 

diatônico da melodia da música. 

Pela segunda metade do segundo compasso, a frase que se inicia da quinta nota 

da Escala executada na oitava superior à da primeira nota da melodia, se repete por três 



vezes, ocupando momentos diferentes e, para cada um deles, uma pequena alteração no 

modo como a frase é executada; sem, contudo, deixar de ser a mesma frase a se repetir. 

Os oito primeiros compassos da música compõem a parte A. 

A anacruse do nono compasso indica, pela repetição da terceira nota da Escala 

Maior, a modulação para a região do sexto grau menor harmônico. 

No entanto, ainda que sob a égide de um novo tom, a melodia não abandona a 

diatonia do tom original, estabelecida para a parte A; vale dizer, mesmo podendo fazer 

uso de novos caminhos melódicos, o compositor optou por se manter circunscrito às 

notas da Escala Maior. 

Após quatro compassos de parte B, a chegada do refrão. 

A frase melódica central, repetida por três vezes durante a parte A é a frase do 

refrão, que se repete um par de vezes. 

A melodia, pouco inventiva, é concernente ao gênero escolhido para a música do 

comercial. Uma espécie de “forró moderno”, vale dizer, um compasso quaternário 

embalado por um ritmo com traços de “axé music”. 

O gênero, de característica melódica tradicionalmente simples, requer, de certa 

forma, uma linha melódica qual a que o Jingle apresenta. 

Harmonia – Durante os oito primeiros compassos da parte A o encadeamento 

primeiro grau – quarto grau – quinto grau com sétima, típico do gênero escolhido para a 

música do comercial, se define como o eixo harmônico central. 

Pelo nono compasso, o arroubo de inventividade da modulação que caracteriza a 

parte B da música: o quinto grau do sexta grau menor é sucedido de fato pelo sexto grau 

menor, o que configura a modulação para a região da tonalidade relativa menor. 

A modulação perdura por dois compassos, quando se inicia a volta à tonalidade 

original pelo acorde do quinto grau com sétima do quinto grau. 

Em seguida, o quinto grau do tom original e, finalmente, a volta à tonalidade 

Maior pela chegada do refrão. 

O refrão volta a ser pautado pelo encadeamento I – IV – V7, reinante durante 

toda a parte A da música. 

Ritmo – O compasso quaternário do forró ganha traços moderno provindos dos 

ritmos nordestinos ao sul do estado de Pernambuco, local onde o forró tradicional 

nasceu e se criou. 



Assim, com batida que resvala o gênero intitulado “axé music”, mas, sobretudo, 

sem abandonar a característica quaternária do forró original, o ritmo do Jingle se 

estabelece numa espécie de “forró moderno”. 

A melodia e suas sequências de colcheias contribuem para a caracterização do 

compasso quaternário e do gênero escolhido para o ritmo da música. 

Pelo refrão, a chegada de um naipe de percussão executando uma batida típica 

do Samba (gênero de compasso binário) incrementa sobremaneira o ritmo da música. 

Fica, então, pela seara rítmica, a qualidade musical mais flagrante do Jingle do 

Guaraná Antarctica. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

O Eu-lírico, a personagem que profere, desde a perspectiva autodiegética, o 

texto da letra, é o guaraná, o fruto do qual é feito o refrigerante; um fruto cultivado nas 

matas brasileiras, um fruto “brasileiro”, um fruto “natural”. 

 

Sou conhecido, querido no mundo inteiro 

Sou brasileiro, daqui, sou natural 

Sou verde e amarelo, sou da nossa cor 

Eu tenho esse sabor gostoso, original 

 

Toda a parte A da letra é dada à auto apresentação da personagem. 

Na parte B da letra, a personagem, devidamente apresentada, faz questão de 

salientar sua identificação com o Brasil, sua “identidade nacional”: 

 

Eu tenho a alma e a cara desse país 

Alto astral, sempre feliz 

Orgulho nacional 

 

Finalmente, pelo refrão, a ostentar o “orgulho de ser brasileiro”, o produto se 

apresenta: 

 

Sou filho do Brasil, 

Essa nação fantástica 



Sou guaraná 

Guaraná Antarctica 

 

Vale notar que a rima da estrofe do refrão não é uma rima perfeita. “Fantástica” 

e “Antarctica” não são o que se denomina “rima rica”, por conta de serem ambas 

proparoxítonas, porém tendo as consoantes “s” e “r” em suas respectivas sílabas tônicas, 

o que traz a característica de “imperfeição” à rima. 

De todo modo, a letra do Jingle é perfeitamente adequada à sua função dentro do 

Jingle: apresentar o produto. A letra não apenas o apresenta com, também, o identifica. 

Para além da identificação do próprio produto, a letra o assemelha ao próprio cidadão 

brasileiro, também “identificável” por parte das características emprestadas ao produto. 

A letra identifica o produto e o identifica ao consumidor. Grande feito. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O cantor solista é acompanhado ao longo de toda a parte A da música 

apenas pela instrumentação básica. 

Pela parte B, um crescendo na intensidade da execução prepara a chegada da 

instrumentação do refrão. 

O refrão é encorpado pelo naipe de percussão que transforma o trecho num 

complexo sonoro potente; sobretudo porque o cantor solista, aí, ganha a companhia de 

um coro. 

O arranjo visa a traduzir a sonoridade do Jingle numa sonoridade tipicamente 

brasileira e, assim, estar “afinado” com o conceito expresso pela letra da música. 

Porém, a sonoridade tipicamente brasileira deve ser, a esta altura, moderna; o 

forró não pode ser aquele executado pelo trio sanfona – triângulo – zabumba. 

Assim, o arranjo é pautado por uma moderna sonoridade tipicamente brasileira. 

Pela construção estratégica do arranjo podemos, por fim, ouvir a perfeita junção 

entre o Forró (grafado no compasso quaternário) e o Samba (grafado no compasso 

binário, porém executado aqui no compasso quaternário). 

Instrumentação – Por todas as partes A e B, a instrumentação que acompanha o 

cantor solista é composta por um violão, um contrabaixo e uma bateria. 

Pelo refrão, um naipe completo de percussão, qual uma bateria de Escola de 

Samba, adentra a execução: surdo, caixa, repique, tamborim, pandeiro e chocalho 



executam a célula rítmica do Samba em conjunção à célula do Forró anteriormente 

estabelecida para a música desde a parte A. 

Vale ressaltar a mixagem sonora da produção. 

Ainda que somados muitos instrumentos (todos eles de percussão, portanto de 

sonoridade alta) à instrumentação básica das primeiras partes da música, no refrão o 

equilíbrio sonoro encontra-se perfeitamente posto. O naipe de percussão não soa mais 

alto do que a instrumentação de base e ambos não suplantam a sonoridade de cantor 

solista e coro. 

Interpretação – Um cantor de voz aguda interpreta as partes A e B da música. 

As sequências de colcheias, típicas do gênero, são executadas com uma leve 

característica similar a um sttacatto quando dos finais de frases. Esse recurso empresta 

ainda mais mobilidade rítmica ao trecho e o Forró tradicional se aproxima, assim, de 

uma sonoridade mais moderna, mais movimentada. 

Pelo refrão, o cantor solista ganha a companhia de um coro e o Forró ganha a 

companhia do Samba. 

A miscigenação dos ritmos e dos intérpretes leva o ouvinte à ambiência de uma 

irresistível celebração tanto musical quanto interpretativa. 

Tal celebração, que envolve a todos, termina por imiscuir a voz do cantor solista 

por entre a voz acalorada do coro. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

Numa campanha publicitária realizada algum tempo antes daquela cujo Jingle 

tem a análise que ora se apresenta, o anunciante do Guaraná Antarctica apresentava as 

plantações de guaraná pelo Brasil afora e desafiava sua maior concorrente no ramo de 

refrigerantes no Brasil a apresentar as plantações da matéria prima de seu refrigerante, 

feito “à base de Cola”. 

Assim, em consonância com sua própria campanha anterior, o comercial do 

guaraná Antarctica tinha uma função-primeira: estabelecer muito nitidamente o caráter 

brasileiro de seu produto; identificar seu produto com o solo brasileiro; traduzir a 

imagem de seu produto na identificação desta com a autoimagem do cidadão brasileiro: 

um cidadão “querido no mundo”, “natural”, “verde e amarelo”, “original”. Um cidadão 

que “é a cara do próprio país”; um cidadão que é o “orgulho nacional” e que tem 

profundo orgulho de sua nação. 



Para tanto, o Jingle teve sua letra toda estruturada na narrativa autodiegética da 

personagem que autoapresenta e autoidentifica: o próprio guaraná; não o produto 

fabricado, mas a matéria prima da fabricação do produto, do refrigerante. O guaraná, a 

planta que brota nas matas do Brasil. 

A estratégia surte grande efeito. 

Tal efeito é multiplicado por conta da possibilidade de a personagem que canta a 

letra ser um cidadão brasileiro, tamanhas são as identificações entre o guaraná e o 

brasileiro, tamanhas são as similaridades entre a matéria prima do produto anunciado e 

seu eventual consumidor. 

Coabitando o espaço do comercial juntamente com a locução final e com as 

imagens do filme publicitário, o Jingle tem papel de destaque no complexo expressivo 

do comercial. Eventualmente não seja o protagonista, mas ocupa papel de destaque; é de 

vital importância dentro do comercial. 

Por fim, a função do Jingle dentro do comercial, de trazer o elemento musical e 

literário ao serviço da apresentação e, sobretudo, da identificação do produto com o Ser 

brasileiro, é cumprida às raias da perfeição, pois o gênero musical mescla duas 

sonoridades tipicamente brasileiras – o Forró e o Samba – e a letra consegue unir 

produto e cidadão numa identificação plena. 

 

3.9 Jingle Guaraná Antarctica (2) 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O salto de quarta justa ascendente, desde a quinta nota da Escala até a 

nota fundamental que se repete por cinco vezes, seguido da repetição da quarta nota da 

Escala por sete vezes e, finalmente, a quinta nota da Escala repetida por mais cinco 

vezes, compõem a estrutura melódica da parte A, executada duas vezes, com letras 

diferentes. 

A parte B da música é composta por um trecho falado, qual fora um rap, seguido 

de duas frases descendentes, simétricas, primeiramente desde a terceira nota da Escala, 

depois iniciando na quinta nota da Escala. 

O refrão é composto do movimento diatônico descendente com desfecho na 

repetição da nota fundamental por cinco vezes, seguido da quarta nota da Escala 

repetida por seis vezes e da quinta nota da Escala repetida por quatro vezes. 



Nota-se ao longo de toda a linha melódica da música que a repetição de notas é 

um recurso utilizado pelo compositor. Em verdade, pode significar, também, falta de 

recursos composicionais para estruturar uma melodia que traduza em movimento sua 

natureza-primeira – melodia, em princípio, é a atividade do movimento horizontal das 

notas por um trecho musical. 

Harmonia – Três acordes compõem todo o espectro harmônico da música, 

sempre encadeados na mesma sequência: primeiro grau – quarto grau menor – quinto 

grau com sétima. 

O limitado uso de acordes para a estrutura harmônica revela um 

empobrecimento do aspecto da harmonia no Jingle do Guaraná Antarctica. 

A parte A é composta pela sucessão de dois acordes de primeiro grau ao longo 

dos dois primeiros compassos, o acorde do quarto grau menor pelo terceiro compasso e 

o acorde do quinto grau com sétima pelo quarto compasso. 

A parte A se repete por mais quatro compassos. 

Nos compassos nono e décimo, a harmonia é suprimida juntamente com a 

melodia para o trecho falado da letra. 

Os compassos seguinte são do encadeamento IVm – V7 para, pela chegada do 

refrão, a sequência inicial de sucessão de acordes voltar a se estabelecer: Im – Ivm – V7 

– Im. 

Assim como a melodia, a harmonia não revela requinte composicional, tendo o 

compositor optado pelo encadeamento simples de acordes, pela estrutura mínima de 

sucessão de acordes dentro de um Campo Harmônico. 

Vale ressaltar que a tonalidade menor, novamente aqui, não é atrelada à 

melancolia a ela por vezes reputada. Tal fato se deve, principalmente, ao gênero e ao 

andamento escolhidos para a música. 

Ritmo – Como indica a própria letra, o ritmo da música tende a ser uma mistura 

das linguagens do “pagode, reggeae, rock e axé”. 

Executado em compasso binário, num andamento rápido, o Jingle apresenta 

estrutura rítmica movimentada e envolvente. 

As batidas agudas da percussão pelas primeira, segunda, terceira, quarta, sétima 

e oitava semicolcheias, contrastando com as batidas graves da percussão nas quinta e 

sexta semicolcheias do compasso binário, remete à sonoridade do grupo Olodum, que 

revolucionou o conceito rítmico da música popular mundial pela década de 1990. 



Por sobre a estrutura de oito semicolcheias executadas entre os instrumentos de 

percussão de sonoridade grave e de sonoridade aguda, repiques executam células 

esparsas que movimentam ainda mais o ritmo da música. 

Pelo refrão, para encorpar definitivamente a estrutura rítmica do Jingle, cada um 

dos dois tempos do compasso – o primeiro tempo, forte, e o segundo tempo, fraco – são 

acentuados por instrumentos de percussão de sonoridade grave. 

A marcação precisa dos dois tempos do compasso, a célula rítmica composta 

pelas oito semicolcheias sucessivas, mais as frases rítmicas executadas por repiques, 

perfazem a rica teia rítmica que pauta o Jingle do Guaraná Antarctica. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A palavra dita antes de a música começar indica a personagem central da letra 

do Jingle: a sede. 

Utilizando o termo qual fora o substantivo dos versos que compões as estrofes, a 

palavra “sede” pontifica literária e ritmicamente a estrutura das frases: 

 

Sede... 

 

Pra sede do Brasil 

Pra sede da alegria 

Verde e amarelo 

Do jeito que vier 

 

A parte B da letra conta, ainda, com uma inserção a mais (três vezes) do termo 

“sede”: 

 

Pra sede original 

Pra sede natural 

Pra sede dessa ginga 

Pra encarar qualquer maré 

 

Quando a letra da música prescinde de melodia e harmonia, novamente o texto 

se refere à sede: 



 

Pra sede do pagode 

Reaggae, rock e do axé 

 

A volta de melodia e harmonia antes da chegada do refrão conta duas frases que 

se iniciam pelo substantivo: 

 

Sede não tem drible 

Sede ninguém quer 

 

O refrão ainda faz uma menção à “sede” e crava o slogan do comercial: 

 

Travou a sede que vier 

Guaraná Antarctica é o que é 

É o que é 

 

O uso do termo “sede” ao longo de toda a letra da música obedece, por vezes, 

mais a sonoridade das frases do que a uma espécie de coerência de sentido no uso do 

termo. Senão, vejamos: 

Na segunda frase da primeira estrofe da letra nota-se o uso do termo “sede” 

atrelado à sensação de “alegria”. A suceder a frase “Pra sede do Brasil”, a frase “Pra 

sede da alegria”, ao optar pela preposição definida feminina “da” em vez do uso da 

proposição indefinida “de”, elimina a possibilidade de o termo ter sido utilizado com o 

sentido de “sentir ânsia determinada”. Desse modo, a “sede” à que se refere a frase é, de 

fato, a “sede da alegria”. Porém, na última frase antes da chegada do refrão, a letra 

define sem barganhas: “sede ninguém quer”. Fica posta a incoerência do texto: se 

ninguém quer, a quem a sede traz alegria? 

Na segunda estrofe o mesmo traço de pouca coerência se repete: a “sede 

original”, a “sede natural”, são a “sede dessa ginga”, que nos leva a “encarar qualquer 

maré”? Aparentemente neste caso o termo “sede” está a ser utilizado com o sentido de 

“sentir ânsia determinada”, porém não se estabelece o elo entre as “sedes” das primeira 

e segunda frases com o conceito não explicitado de “sede” da terceira frase. 



Na parte B da letra novamente não se torna clara a utilização do termo “sede” 

por parte do compositor: a “sede” dos gêneros musicais elencados é, exatamente, qual 

“sede”? A que “sede” o compositor se refere? 

Após o trecho sem melodia e harmonia, finalmente, o termo “sede” aparece com 

uma conotação bem definida: “sede ninguém quer”. 

Pelo refrão, o nome do produto aparece qual fora o único recurso para eliminar a 

“sede que ninguém quer”. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O termo “sede”, que antecipa o início da música, já dá uma amostra 

da qualidade da produção sonora do Jingle: há, pelo menos, três efeitos sonoros 

sobrepostos naquela palavra: o reverb, a compressão e o delay. 

À entrada da música, a batida rítmica sustenta a execução do duo de cantores. 

Pelo refrão, os cantores solistas ganham a companhia de um coro. 

O conceito do arranjo visa a trazer a sonoridade percussiva à tona para ressaltar 

o elemento rítmico do Jingle. 

Tendo conseguido esse feito pelo uso preciso do naipe de percussão e pela 

mixagem perfeita, o arranjo poderia deixar no plano frontal da sonoridade o duo de 

cantores; afinal, os movimentos rítmicos estariam plenamente definidos e bem 

distribuídos; os movimentos harmônicos, quase inexistentes, apenas comporiam a 

estrutura sonora. 

O arranjo do Jingle cumpriu seu intento às raias da perfeição; trouxe para o 

plano sonoro frontal as vozes dos cantores solistas, manteve no plano de fundo o 

elemento rítmico, que sustenta a construção musical. 

Instrumentação – Um naipe de percussão de couro: dois surdos – um surdo-de-

marcação e um contra-surdo –, caixas, repiques, atabaques. Chocalhos e Chequerês. Em 

busca de uma sonoridade que remetesse à do Olodum, grupo de percussão de grande 

sucesso no Brasil pela década de 1990. 

Uma guitarra a executar os três acordes da harmonia. 

Um contrabaixo a executar uma linha de baixo que remete à linha estabelecida 

para o repetório do gênero reggeae. 

Interpretação – Dois cantores de grande sucesso da música brasileira da época 

entoam as frases da letra. 



O cantor solista masculino apresenta um vibrato deficitário, porém presente; a 

flagrante ausência de técnica no uso do vibrato fica evidente quando este se dá sem o 

uso do diafragma e, por conseguinte, da técnica de canto que envolve a respiração. O 

vibrato é produzido numa região orgânica muito próxima da garganta. Sendo assim, o 

número de vezes em que o cantor se vale desse recurso poderia ser diminuído. 

A cantora solista feminina entoa as notas com afinação um tanto abaixo da 

requerida; comas distam as notas cantadas das notas reais. Pelo trecho sem melodia e 

harmonia, a cantora solista executa o rap prescindindo de precisão rítmica, as frases 

executadas não contam células de tempo precisas. 

Pela chegada do refrão, um coro encampa, em uníssono, a execução da melodia; 

as vozes dos cantores solistas se imiscuem às vozes do coro, mas mantendo pela 

mixagem um volume um tanto maior, que permite relativo destaque das vozes solistas 

em relação às vozes do coro. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

As imagens do filme publicitário e o Jingle convivem pelo filme comercial. 

A “sede” à que a letra se refere é ilustrada pelas imagens do filme publicitário, 

ambientado num local inóspito quanto à presença de algo que possa matar a “sede”. 

As estrelas da música brasileira que cantam o Jingle são os atores do comercial; 

portanto, a identificação entre as personagens do comercial e as personagens que 

cantam as palavras da letra do Jingle já aí se estabelece. 

Este fato já indica a importância do Jingle para o comercial: as personagens são 

as mesmas e os atores são os mesmos. 

No entanto, apesar de ocupar o papel de protagonista do comercial, o Jingle não 

pode prescindir da sequência de imagens do filme publicitário. Isso se deve ao fato de a 

letra do Jingle não ser um discurso completo de per se e, ademais, carregar em si 

algumas contradições de sentido flagrantes. 

Carregando problemas estruturais, a letra poderia ser sustentada por uma 

estrutura musical completa que, porventura, “compensaria” as ausências contidas na 

letra da música. Porém, a melodia pautada por repetições de notas e a harmonia 

composta por apenas três acordes, delegam ao aspecto rítmico todo o sustentáculo 

musical do Jingle. Um entre três aspectos (somente o ritmo, em detrimento de melodia e 

harmonia) não é suficiente para manter íntegro o complexo musical. 



Assim, letra e música com estruturas insuficientes requerem o auxílio da 

sequência de imagens do filme publicitário. 

Apesar de ser o protagonista do comercial, o Jingle não poderia se arvorar a 

interpretar um monólogo; ele precisa de um parceiro-de-cena para que o ato não tenha 

estruturação insuficiente. 

O Jingle, por fim, cumpre sua função dentro do comercial: emoldurar com a 

música as imagens do filme publicitário e trazer consigo – pelo menos parte – da 

mensagem publicitária que visa a atrelar o Guaraná Antarctica como o refrigerante a ser 

ingerido quando o consumidor sente “sede”. 

Vale ressaltar, apenas, que, ao final do Jingle, o slogan do comercial é entoado 

pela dupla de cantores solistas: “Guaraná Antarctica / É o que é”. O uso do slogan é 

arriscado, pois tem traços nítidos de similaridade com o slogan da concorrente do 

Guaraná Antarctica no mercado de refrigerantes do Brasil. É fato que o slogan da Coca-

Cola, “Isso é que é”, foi veiculado inicialmente no Brasil pela década de 1970, no 

entanto, o traço de similaridade é muito nítido e o concorrente do Guaraná Antarctica 

atrelou sua imagem ao referido slogan por um tempo que extrapolou a década de 1970. 

Ademais, um slogan bem construído tende a permanecer na memória do consumidor 

por longo tempo. 

 

3.10 Jingle Itaú 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A linha melódica do Jingle do Itaú é centrada numa nota e, em torno 

dela, outras poucas notas aparecem de quando em vez, pelo movimento rítmico que se 

dá na melodia. 

Excetuando-se a introdução, também fincada na repetição de uma mesma nota, 

por exemplo, após a primeira nota da melodia do tema, a nota central se repetirá nove 

vezes. Para ser trocada por uma nota e, em seguida voltar e ser executada por mais 

quinze vezes sucessivas. 

Desse modo, o gênero musical escolhido para a música do comercial, 

notadamente, não prima pela variabilidade melódica. 

No entanto, a melodia, qual uma dar partes componentes da Música, requer 

variabilidade. Isso nos leva ao fato de a melodia específica do Jingle do Itaú poder ser 



caracterizada como uma melodia que não possibilita, sequer disponibiliza, material 

suficiente para análise. 

Somente vale ressaltar que a melodia tem um caráter rítmico acentuadamente 

ligado à característica rítmica do Jingle, objeto de análise próxima. 

Harmonia – Do mesmo modo como ocorre com a melodia, a harmonia do 

Jingle é quase inexistente. 

Toda a construção se dá por sobre um único acorde maior, o que não permite o 

conceito de encadeamento de acordes. 

Portanto, a harmonia, qual uma dar partes componentes da Música, também não 

consta da estruturação da música do comercial do Itaú. 

Ritmo – A estrutura rítmica é a principal personagem do complexo musical do 

Jingle do Itaú. 

A primeira semínima pontuada do primeiro compasso da introdução, seguida de 

uma semínima, já caracteriza a s síncopa dilatada pelo compasso quaternário. Esse 

movimento rítmico traz grande variabilidade de movimento e empresta à música a 

característica de “música ritmada”, “música que balança”, “música com muito swing”. 

 Melodia, então, a partir de aí, passa a servir como um instrumento da rítmica da 

música. 

A batida rítmica se estabelece numa célula programada da bateria eletrônica. 

Esta, contudo, é acompanhada por vários instrumentos de percussão, cujos sons também 

provêm de registros eletrônicos dos plug-ins de softwares dos programas de gravação e 

edição sonoras. 

Uma guitarra elétrica e um naipe de trombones (também produzido por sons 

sintetizados) apoiam a célula rítmica da bateria eletrônica e, também, as células rítmicas 

das frases melódicas. 

Vem do aspecto rítmico, então, o centro do discurso musical do Jingle do Itaú. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A introdução do tema é composta da mesma frase do refrão da música: 

 

Vem, vem 

Abre uma conta no Itaú 

 



O uso do verbo “vir” no imperativo poderia remeter ao slogan de outra rede 

bancária. Ainda assim, foi usado no discurso direto do texto da letra que conclama o 

consumidor a abrir uma conta corrente. 

Em seguida, pela entrada do tema, a letra passa a elencar as personalidades das 

pessoas que necessitam de um banco com as características do banco anunciante. Note-

se que os traços de personalidades citados referem-se, em regra, a seus comportamentos 

profissionais; são características que afloram nos relacionamentos interpessoais 

profissionais: 

 

Conectados, ligados 

Apressados, dinâmicos 

Exigentes e práticos 

Que precisam de um banco 

 

A personagem que na introdução conclamava o consumidor volta à tona e se 

apresenta como aquela que encampa o discurso. Não sem, antes cometer uma falha 

textual, ao permitir o cacófato na frase “vem ter tudo”, quando apresenta uma das 

vantagens de o consumidor abrir uma conta no banco: 

 

Vem me conhecer 

Vem ter tudo na mão 

 

Nas duas frases anteriores ao refrão, o convite a consumidor ganha ares de 

promessa de um mundo ideal, de sonhos, no qual o consumidor se transforma numa 

“estrela” para, em seguida, num movimento brusco de corte de raciocínio e 

ambientação, prometer algo assaz terreno e, de modo algum, de difícil acesso e grande 

recompensa (qual seria o fato de se tornar “uma estrela”): o consumidor sai da agência 

com o cartão em mãos. A distância abissal entre as promessas irreal – “vem ser uma 

estrela” – e real – “já saia com o cartão” – cria uma ambiência literária quase risível, 

fruto da estruturação de qualidade duvidosa do texto dessa parte da letra. 

 

Vem ser uma estrela 

E já saia com o cartão 

 



Finalmente, o refrão e seu par de frases já apresentado na introdução da música. 

Vale ressaltar ainda a utilização escorreita do imperativo do verbo “abrir” em 

conjunção com o verbo “vir”. 

 

Então vem, vem, 

Abre uma conta no Itaú 

Vem, vem, 

Ser uma estrela no Itaú 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A bateria eletrônica sustenta a célula rítmica que dá a base para a 

interpretação do cantor. 

Ademais, cria a ambiência sonora propositalmente estruturada para ressaltar a 

época moderna, contemporânea, pautada pelas características das personagens a quem a 

letra do Jingle se refere. 

A batida moderna, o ritmo de pop music, as frases curtas, a ausência de melodia 

e harmonia rígidas, são parte do universo do homem moderno “conectados, ligado, 

apressado, dinâmico, exigente e prático”, mas “que precisa de um banco”. 

O arranjo tem, assim, a função de trazer a ambiência de uma época. E o faz 

brilhantemente. 

Instrumentação – Uma bateria eletrônica a sustentar a batida rítmica da música. 

Um naipe de percussão sintetizada e executada desde um teclado, assim como o 

naipe de trombones. 

Uma guitarra a executar o mesmo acordes todo o tempo, numa célula rítmica 

também sempre igual. 

O contrabaixo a executar uma nota (não uma linha composta por diversas notas) 

no mesmo tempo em que a guitarra executa o acorde. 

Interpretação – Um cantor solista executa as frases melódicas desde a 

introdução até o refrão, quando ganha a companhia de um coro, que entoa em uníssono 

as duas frases que compõem o refrão. 

O cantor solista intercala notas com duração menor, colcheias executadas qual 

fossem staccatti, com notas longas, sobretudo quando por sobre a sílaba “ban”, da 

palavra “banco”. 



O cantor, após a entrada do coro pelo refrão, intercala uma ou outra nota como 

foram notas de um contracanto muito curto, também com vistas a incrementar ainda 

mais o aspecto rítmico da música. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

No comercial do Itaú, cujo Jingle á pautado principalmente pela qualidade de 

seu aspecto rítmico, coabitam com o Jingle, as imagens do filme publicitário e a locução 

no final do comercial. 

As imagens do filme publicitário não compõem um discurso completo de per se. 

Tampouco o texto da locução final assim o faz; ao contrário, mais se assemelha a uma 

assinatura do comercial. 

Assim, o Jingle ocupa o papel de protagonista do comercial. 

No entanto, o Jingle é um protagonista que ocupa o papel de protagonista, mas 

cujo discurso apresenta falhas imperdoáveis para aqueles que protagonizam as ações, 

quaisquer que sejam elas. 

Um Jingle que prescinde de uma linha melódica não traz em si todas as 

características que um verdadeiro Jingle-protagonista requer. Tampouco um Jingle que 

prescinde de uma estrutura harmônica assim se estabelece. 

Os elementos muito bem construídos do Jingle, a saber, a estrutura rítmica, a 

letra – salvo um ou outro deslize –, arranjo, instrumentação e interpretação, que 

transformam o Jingle no perfeito ambiente sonoro para a estruturação da mensagem 

publicitária, permitem que o Jingle realize plenamente a função para a qual foi 

designado. No entanto, não transformam o Jingle num elemento componente da 

mensagem completo em si mesmo; faltam a ele parte dos elementos estruturais que 

compõem uma música – melodia e harmonia. 

Desse modo, se por um lado o Jingle cumpre sua função, por outro o faz 

carregando em si defeitos intrínsecos em sua própria estruturação. Se, por um lado, 

ocupa o papel de protagonista do comercial, por outro o ocupa sem trazer em si parte 

dos elementos componentes de um Jingle propriamente dito. 

Eventualmente tais fatores poderiam levar a indagações acerca da qualidade do 

Jingle – afinal, se ele carrega defeitos, mas cumpre sua função, ele pode ser uma música 

de pouca qualidade, mas um bom Jingle. Tais fatores poderiam levar a indagações ainda 

mais amplas, acerca da qualidade do comercial – afinal, se o Jingle tem falhas 

estruturais e ainda assim é o protagonista do comercial, é preciso averiguar com maior 



acuro a qualidade do comercial. Entretanto, tais indagações, por mais pertinentes que 

sejam não serão trazidas em coleção neste trabalho. Ao que este trabalho intenta 

esclarecer, tais indagações não são oportunas. 

Possivelmente, para um próximo trabalho de pesquisa, o par de indagações 

acima possa vir a se tornar sementes de uma nova busca por respostas. 

 

3.11 Jingle Lojas Marabraz 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O jingle tem início pelo meado de uma frase melódica. O intuito é o 

de sinalizar que a música já estava a ser interpretada quando o comercial começou. 

As frases diatônicas sobre a região do primeiro grau maior dominam a sucessão 

das duas primeiras frases da letra. 

A mesma frase diatônica, porém interpretada por sobre a região do quarto grau 

maior, durante as terceira e quart frases, indicam que a estrofe de quatro versos se 

encaminha para o final, quando da ambiência do quinto grau. 

Após a previsível sequência melódica, a parte B traz a mudança no ritmo e no 

andamento da música. A melodia revela uma sucessão de três notas repetidas seguidas 

de uma frase descendente. 

Após quatro versos, pelo fim da parte B, a chegada do refrão é anunciada pela 

frase melódica que alterna os intervalos de terças ascendentes até repousar na oitava 

nota da Escala. 

Finalmente, a sucessão ascendente de notas diatônicas a contar da terceira nota 

do quarto grau, sexta nota da Escala Maior, até a décima nota da Escala, terceira do 

acorde Maior e a frase melódica final, assinatura do Jingle e do comercial, quando do 

repouso desde a terceira nota, passando pela segunda nota, até chegar na primeira nota 

da Escala, executada uma oitava acima. 

Harmonia – A região do primeiro grau maior é explorada pelas primeiras duas 

frases da melodia. 

Em seguida, à ascensão da região da melodia, o encaminhamento para o quarto 

grau harmônico, que será seguido do quinto grau com sétima, na sequência que 

encerrará a primeira estrofe da música. 

Pela parte B a sequência harmônica é alterada. A sucessão de acordes 

encadeados do primeiro grau – terceiro grau menor – quarto grau – quinto grau com 



sétima – primeiro grau, absolutamente previsível e concernente com o gênero escolhido 

para a música, prepara a chegada do refrão. 

O quarto grau inicia a estrofe do refrão, seguido do quinto grau com sétima e do 

primeiro grau, indicando desde aí a opção pelo encadeamento mais simples entre os 

encadeamentos já pautados pela simplicidade. 

Pelas duas últimas frases da música, um par de encadeamentos que revelam a 

intencionalidade do compósito em transformar a estrutura harmônica naquela que seja 

identificada quase com a simploriedade, tamanhamente simples são as sucessões de 

acordes engendradas pela harmonia: IV – I / V7 – I. 

Ritmo – O trecho melódico da parte A da música é pautado por um ritmo que se 

assemelha a um ad libitum, pois não é acompanhado por uma batida rítmica específica, 

tampouco por um andamento definido. 

Já pela entrada da parte B, o ritmo se define pelo compasso quaternário marcado 

em cada um de seus quatro tempos pela célula de oito colcheias repetidas, tocadas pelo 

chimbau da bateria e pelo violão. 

Pelo refrão, enfim, as células rítmicas já estão plenamente definidas e as batidas 

dos instrumentos surgem nítidas de modo a caracterizarem o gênero chamado 

vulgarmente de “sertanejo”, que pode ser traduzido por uma balada quaternário 

executada em andamento mais próximo do rápido do que do lento. 

A melodia do início do refrão é o elemento que determina a definição da célula 

rítmica, pois as quatro colcheias das batidas rítmicas fazem coro às quatro colcheias do 

tema melódico. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra da música, em consonância com a forma da melodia, cujo início se dá 

pelo meado de uma frase melódica, com o intuito de sinalizar que a música já estava a 

ser interpretada quando o comercial começou, parte da idéia de que a personagem que 

encampa o Eu-lírico da letra te, em seus próprios olhos, a expressão mais pura e nítida 

da Felicidade, o bem a quem, em regra, se almeja. 

 

... em meus olhos 

Pra ver a felicidade 

 



A Felicidade chegou à personagem quando algo há muito desejado – e que 

engendrava dificuldade extrema em ser alcançado – se concretizou. 

 

O que era quase impossível 

Agora é realidade 

 

O ambiente musical gerado pelo andamento ad libitum, pela voz do cantor 

solista, pelos acordes simples executados espaçadamente pelo tempo da música, levam a 

sonoridade musical ao clima de um certo romantismo. 

Assim, a concretização do sonho “quase impossível” da personagem está 

ambientado no romantismo – provavelmente o grande amor, tão distante, tão raro, tão 

difícil de ser alcançado, o fora. 

Contudo, a parte B da letra revela que o sonho “quase impossível’ não era a 

concretização do amor romântico sugerido pela ambiência sonora; era a aquisição de um 

bem “adquirível”, “comprável”, e que se encontrava aos olhos da personagem quando 

está adentro um determinado local: 

 

Quando entrei gostei 

Me apaixonei 

Enfim comprei 

O sonho que sonhei 

 

Após “comprar” seu “sonho quase impossível”, a personagem indica o local 

onde é possível se realizarem “quase” todos os “sonhos impossíveis”: 

 

Gostoso é comprar na Marabraz 

Lojas Marabraz 

Preço menor 

Ninguém faz 

 

A dubiedade da letra, que se desfaz logo pelo início da parte B da música, é o 

elemento de requinte estilístico do Jingle; provém da estrutura literária da letra em 

perfeita sintonia com o gênero musical e com a ambiência sonora até ali criada. No 

entanto, após se desfazer a dubiedade, nota a intenção do compositor em desfazer 



também a teia sonora do gênero musical que criara a ambiência romântica desde a parte 

A. 

Para tanto, o compositor se vale do recurso de acelerar o andamento da música, 

permear as frases musicais de acompanhamento ritmado e pautar a melodia pela célula 

rítmica da sucessão de quatro colcheias ao longo do compasso quaternário. Não é certo 

que tenha conseguido, tamanha a identificação dos elementos expostos na parte A com 

o gênero musical. Ademais, a dupla de intérpretes do Jingle, de grande sucesso na 

musica popular, carrega consigo o gênero que interpreta. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O ad libitum do trecho melódico da parte A da música não é 

acompanhado por uma batida rítmica específica, tampouco por um andamento definido. 

A voz do cantor solista surge em fade in e ganha corpo pelo transcorrer das frases da 

primeira estrofe. O ouvinte percebe a intenção de criar a atmosfera relativa à execução 

que se dava anteriormente ao início do comercial. 

Pela entrada da parte B o ritmo se define pelo compasso quaternário marcado em 

cada um de seus quatro tempos pela célula de oito colcheias repetidas, tocadas pelo 

chimbau da bateria e pelo violão. 

O crescendo se estabelece definitivamente no refrão quando, enfim, as células 

rítmicas já estão plenamente definidas e as batidas dos instrumentos surgem nítidas de 

modo a caracterizarem o gênero chamado vulgarmente de “sertanejo”, que pode ser 

traduzido por uma balada quaternário executada em andamento mais próximo do rápido 

do que do lento. 

A melodia do início do refrão corrobora o arranjo, pois é o elemento que 

determina a definição da célula rítmica, com as quatro colcheias das batidas rítmicas 

que fazem coro às quatro colcheias do tema melódico. 

O duo de cantores inicia a parte B da música cantando conjuntamente e seguem 

assim até o final da música. 

Instrumentação – Um violão e um piano acompanham o cantor solista durante 

toda a primeira estrofe da música. 

Pela chegada da parte B, o violão executa a célula rítmica de oito colcheias, 

acompanhado pela bateria, que incide as mesmas oito colcheias no chimbau e mantém a 

caixa a executar a semínima pontuada seguida da colcheia (pelos dois primeiros tempos) 

e a colcheia na primeira metade do quarto tempo. O bumbo cobra a célula da caixa a 



executar a semínima pontuada seguida da colcheia (pelos dois primeiros tempos) e 

incide uma batida no início do terceiro tempo do compasso. 

O contrabaixo marca os primeiros e terceiros tempos dos compassos, executando 

primeira e quinta notas dos acordes da harmonia. 

Pelo refrão, as cordas sintetizadas, gravadas num teclado, compõem acordes de 

sustentação aos acordes da harmonia. 

Interpretação – Dois cantores solistas, uma “dupla sertaneja” de sucesso na 

música brasileira, têm o encargo de executar o Jingle. 

Primeiramente, ao longo de toda a parte A, apenas um dos cantores entoa a 

melodia. 

Pela parte B o segundo cantor passa a cantar conjuntamente a melodia, 

executando-a numa voz paralela que dista todo o tempo o intervalo de uma sexta (por 

vezes Maior, por vezes Menor) abaixo da nota da melodia principal. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O fato de o Jingle ser interpretado por uma “dupla sertaneja” de sucesso na 

música brasileira já transforma o Jingle num importante elemento do complexo 

expressivo do comercial. 

Além disso, o fato de a mesma dupla sertaneja já interpretar Jingles anteriores do 

mesmo anunciante reforça a identificação entre cantores – produto – música do 

comercial. 

Um fato a mais contribui para tamanha identificação: a frase musical que se 

tornou a vinheta de assinatura do produto é interpretada pela mesma dupla sertaneja. 

A sequência das imagens do filme publicitário, então, não precisa descrever o 

que a letra do Jingle diz; basta se tornar uma sucessão de imagens de pessoas 

comprando seus “sonhos quase impossíveis” no local que permite ao consumidor 

realizar cada um de seus “sonhos quase impossíveis”. 

Também contribui para eu o Jingle ocupe um lugar de destaque na estrutura do 

comercial o fato de os “sonhos” serem genéricos, não serem “sonhos” específicos; 

portanto, não é necessário um texto proferido por um locutor, a discorrer sobre produtos 

específicos, com preços especiais, para aquela determinada ocasião. 

Assim, a função do Jingle dentro do comercial das Lojas Marabraz é ratificar a 

identificação de uma espécie de música, interpretada por uma espécie de formação 

musical característica, com o anunciante. Alcançado tal objetivo, a música do comercial 



pode se arvorar a ajudar a criar um imaginário de “sonhos quase impossíveis que, ali, se 

realizam” – à letra do Jingle cabe essa missão. Alcançados ambos os objetivos, resta ao 

Jingle marcar uma vez mais a sonoridade da vinheta de assinatura do produto ou, no 

caso específico, do anunciante. 

O Jingle das Lojas Marabraz cumpre sua função de modo pleno. 

Além de cumprir sua função plenamente, o Jingle não concorre com as imagens 

do filme publicitário, tampouco com uma eventual locução; assim, menos por uma 

espécie de sofisticação dos elementos musicais do Jingle, mais por sua estratégica 

estruturação, o Jingle se torna o protagonista do comercial das Lojas Marabraz. 

 

3.12 Jingle Nova Schin 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Uma mesma nota repetida por nove vezes inaugura o movimento 

melódico da música. Em verdade, “movimento” melódico só ocorre após a sucessão de 

notas iguais da anacruse do primeiro compasso. 

As notas repetidas são sucedidas por três frases curtas descendentes. 

A mesma estrutura melódica se repete por quatro vezes, ao longo das frases da 

letra da parte A, que se repete. 

A melodia só se modifica na anacruse do oitavo compasso, quando da chegada 

da parte B, o refrão da música. 

A melodia passa, então, a ser construída por sobre a região do quarto grau 

harmônico. 

Duas frases melódicas compõem o refrão: um movimento estreito ascendente e, 

logo em seguida, descendente e a sucessão de uma mesma nota, repetida por dez vezes e 

as notas que fecham a frase. 

As duas frases se repetem e termina a música. 

Notadamente a estrutura melódica do Jingle da Nova Schin não é pautada pela 

inventividade; ao contrário, a simplicidade melódica extrema, característica do gênero 

escolhido para a música, beira à simploriedade. 

Harmonia – Três acordes compõem a estrutura harmônica da música: o 

encadeamento primeiro grau – quarto grau – quinto grau com sétima – primeiro grau. 

Fica evidenciado pela sequência de acordes o fato de a harmonia não ser 

reduzida apenas no número de acordes utilizados na estruturação harmônica, mas, 



também na espécie de encadeamento escolhido: o mais rudimentar entre os 

encadeamentos harmônicos, cuja utilização primeira remonta o século XIV, a sequência 

I – IV – V7 – I, é executado por toda a parte A da música. 

Pelo refrão, apenas ocorre uma pequena alteração no encadeamento: o primeiro 

grau alterna a aparição com o quarto e com o quinto grau com sétima, definindo para a 

primeira frase do refrão a sequência IV – I e, para a segunda frase, do refrão a sequência 

V7 – I. 

Ritmo – O gênero escolhido para o Jingle, chamado comumente de Axé Music, 

é caracterizado pelo compasso quaternário (por vezes binário), composto de sequências 

melódicas constantes de oito semicolcheias sucessivas. 

A célula rítmico-melódica das oito semicolcheias, em regra, surge em 

consonância com a célula dos bumbos que marcam o ritmo; sendo, apenas, diferentes as 

localizações, posto serem as quatro últimas semicolcheias dos bumbos sempre 

colocadas pelo quarto tempo do compasso quaternário. 

A célula rítmica herdade dos movimentos rítmicos-melódicos dos bumbos do 

grupo Olodum, enriquecem sobremaneira a estrutura rítmica da música. No entanto, em 

regra executadas sem a presença de instrumentos harmônicos, as músicas que compõem 

o repertório do grupo prescindem de um acuro nas estruturas melódica e harmônica. 

Essa característica contamina o Jingle que intenta traduzir a mesma riqueza rítmica do 

grupo, deixando de lado a possível riqueza melódica ou harmônica. 

No refrão, a célula das oito semicolcheias se repete no mesmo lugar, o segundo e 

o terceiro tempos, seguida de um par de colcheias, o que difere minimamente da célula 

rítmica da parte A, cujas semicolcheias são sucedidas por outras quatro semicolcheias, 

sendo a última delas ligada à primeira semicolcheia do novo compasso, formando a 

sincopa do primeiro tempo. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A frase “ou seja, cerveja”, como a traduzir numa só palavra uma expressão de 

desejo, júbilo ou mesmo necessidade, impõe a rima às frases ímpares da parte A da 

música, que se repete: 

 

Sabe aquele sonho que você deseja? 

Ou seja, cerveja 



Sabe a sensação quando alguém te beija 

Ou seja, cerveja 

 

Uma roda de amigos todos numa mesa 

Ou seja, cerveja 

Uma Nova Schin gelada vindo na bandeja 

Ou seja, cerveja 

 

Notadamente rara, a rima com a terminação “eja”, dificulta o trabalho do letrista, 

que recorre a uma rima falsa pelo terceiro verso (“eija”) e se vê obrigado a utilizar uma 

não-rima pela quinta frase (“esa”). 

O refrão resgata a possibilidade das rimas, pela terminação do nome do produto 

(“in”): 

 

Eu brindo, sim 

Eu brindo a alegria numa Nova Schin 

Eu brindo, sim 

Eu brindo a alegria numa Nova Schin 

 

Para sintetizar a concretização dos desejos expostos nas frases ímpares da parte 

A, o compositor se vale da alegoria do brinde; um brinde especial, um brinde à alegria, 

sensação atrelada ao consumo da cerveja em questão; a mesma cerveja que realiza o 

sonho, que traz a sensação de um beijo, de amigos em torno de uma mesa. Tudo isso 

merece um brinde, um brinde à alegria trazida pela cerveja. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A cantora solista se acompanha, aos arpejos de um violão, ao logo da 

execução das duas primeiras frases da primeira estrofe da parte A. 

Em seguida, já na terceira frase da primeira estrofe, o elemento percussivo (pela 

inserção de palmas) surge para não mais abandonar o Jingle. 

O primeiro tempo do quarto compasso marca a entrada do contrabaixo, a 

executar frases de condução rítmica ao invés de apenas acentuar os primeiros tempos 

dos compassos pela primeira nota do acorde. 



Juntamente com o contrabaixo todo o restante da instrumentação tem o quarto 

compasso como o momento de entrada na música. 

Os metais executam ao longo da parte A contracantos à melodia. 

Pelo refrão, quando fica mais nítida a batida rítmica que se assemelha à batida 

rítmica do grupo Olodum, as frases dos metais se tornam convenções, o que torna ainda 

mais nítido o elemento rítmico da música. 

Por vezes, ao fundo, ouvem-se vozes similares às vozes de um grande grupo de 

pessoas, supostamente a multidão que consumiu o produto e aprova-o sem restrições; as 

vozes não contam a melodia – não são um coro, são a malta de consumidores satisfeitos 

com o produto. 

Instrumentação – Um naipe completo de percussão sucede o violão das duas 

primeiras frases da primeira estrofe: palmas, surdos, chocalhos, atabaques, repiques, 

caixas e pandeiros. 

Contrabaixo e guitarra elétrica encorpam a sonoridade harmônica do violão. 

Um naipe de metais, executado por um teclado, executa frases de contracanto ao 

longo da parte A da música para, em seguida, pelo refrão, executarem as convenções 

rítmicas juntamente com os instrumentos de percussão. 

Interpretação – A cantora solista entoa a melodia desde o primeiro momento, 

quando está acompanhada apenas pelos arpejos do violão, até o final da música, quando 

a instrumentação farta dá conta do arranjo que visa a incrementar a ambiência sonora, 

sobretudo pelo ressaltar do elemento rítmico pautado primeiramente pelo naipe de 

percussão e, em seguida, pelo refrão, por percussão e pelo naipe de metais executado 

por um teclado. 

Perfeitamente identificada com o gênero da música, a cantora solista fica 

completamente à vontade durante toda a execução; a cantora solista interpreta esse 

gênero de músicas em seu repertório de grande sucesso na música popular brasileira. 

Portanto, a escolha do gênero se adequa perfeitamente à cantora solista que estrela o 

comercial e encampa a interpretação do Jingle. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle é interpretado por uma estrela da música brasileira. 

A cantora solista faz grande sucesso interpretando o mesmo gênero de música 

escolhido para o Jingle. 



Essa combinação de fatores cria a natural identificação da música do comercial 

com a estrela do comercial. 

Identificada a estrela do comercial com a música do comercial, naturalmente o 

Jingle encontra um lugar de destaque na estrutura do comercial. 

Entretanto, a falta de consistência da letra do Jingle, que se refere às sensações 

traduzidas pelo produto, não permite que o Jingle venha a ser considerado uma 

mensagem completa em si; ele requer a sucessão de imagens do filme publicitário para 

ilustrar minimamente, ainda que seja apenas apresentando o produto ao longo de toda a 

parta A da música – que se refere à cerveja, mas não explicita a marca da cerveja – a 

imagem do produto sobre as referidas mesa e bandeja. 

As imagens do filme publicitário, por fim, não apenas ambientam o comercial 

em sua faceta imagética, mas, também, em sua faceta conceitual – além de explicitar o 

produto, inserem-no no ambiente requerido pela música – necessária por conta da 

ausência de uma maior consistência da letra da música. De certa forma, assim como as 

imagens do filme publicitário ilustram o Jingle, este descreve os ambientes íntimos do 

que se vê nas imagens do filme publicitário. 

A função do Jingle, inserido no comercial da Nova Schin, presumivelmente dado 

a traduzir num produto as sensações mencionadas, foi cumprida em parte; para o 

cumprimento completo de sua função, o Jingle precisa se valer da sequência de imagens 

do filme publicitário. 

Tal fato leva o Jingle a ocupar um papel de destaque dentro do comercial, porém 

não permite a ele se transformar em seu protagonista. Jingle e imagens do filme 

publicitário dividem o papel de protagonista do comercial muito por conta da 

inconsistência na estruturação da música – sobretudo da letra – do Jingle. 

 

3.13 Jingle Pão de Açúcar 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Três notas em movimento descendente compõem a estrutura 

melódica da frase que indica o refrão. 

Um ostinatum de outras três notas, na região grave da voz do cantor solista, 

perfaz toda a movimentação das estrofes que se intercalam com o refrão. 

Por conta dessas duas estruturas melódicas fixas, pode-se dizer que há uma 

quase-ausência de melodia a embalar a letra da música do comercial do Pão de Açúcar. 



Harmonia – Uma sucessão ininterrupta de três acordes sucedidos por uma frase 

melódica do baixo, que remete ao moto-contínuo dos três acordes anteriormente 

executados. 

Por conta dessa estrutura harmônica fixa, pode-se dizer que há uma quase-

ausência de harmonia a embalar a letra da música do comercial do Pão de Açúcar. 

Ritmo – A letra do refrão tem uma estrutura rítmica fincada sobre a sucessão de 

quatro semicolcheias seguidas de uma sincopa e da nota longa que perdura até o final do 

compasso quaternário. 

Já as estrofes que contrastam com o refrão, por conta do ostinatum melódico, 

mantêm a mesma célula rítmica ao longo de todo o trecho: uma semicolcheia na 

anacruse do compasso, quatro semicolcheias, com a ligadura entre a quarta 

semicolcheia do tempo antecedente e a primeira do tempo sucedente. 

Por conta dessas duas estruturas rítmicas fixas, pode-se dizer que há uma quase-

ausência de ritmo a embalar a letra da música do comercial do Pão de Açúcar. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A quase-ausência de estruturas musicais a sustentar o Jingle do Pão de Açúcar, 

faz com que a letra se torne o único ponto de referência musical do comercial. 

O texto tem início pelo refrão, no qual a personagem que canta o Jingle pergunta 

ao ouvinte: 

 

O que faz você feliz? 

O que faz você feliz? 

O que faz você?... 

 

Em seguida tem início a enumeração de objetos, situações, sensações, 

guloseimas, que, eventualmente, remetam o ouvinte ao conceito supremo de 

“felicidade”: 

 

A lua, a praia, 

O mar, uma rua, 

Um doce, uma dança, a paixão, 

Dormir cedo? 



 

Comer chocolate, 

Passear na cidade, 

O carro, o aumento, 

A casa, o trabalho?... 

 

Vale notar pelas estrofes anteriores dois traços da letra: os versos não têm rimas, 

apóiam-se na métrica rítmica interna da construção dos versos para se sustentar e, na 

ocasião em que o verbo “passear” inicia a segunda frase da segunda estrofe, a prosódia 

precisa ser desprezada para que caiba o verbo; para tanto, o letrista faz a elisão interna 

entre as sílabas “se” e “ar”. 

O refrão é repetido e, com ele, repete-se a pergunta inicial: 

 

O que faz você feliz? 

O que faz você?.. 

 

Nova enumeração. Desta feita, pelo final da estrofe, uma rima pobre (“queijo” e 

“desejo”) entre os terceiro e quarto versos: 

. 

Arroz com feijão, 

Matar a saudade, 

Goiaba com queijo, 

Um amor, um desejo 

 

Prossegue a enumeração pela última estrofe. Desta feita estrutura das rimas se dá 

pela rima rica (“sol” e “futebol”) entre os segundo e quarto versos, aproximando a 

estrofe da estrutura da trova: 

 

Um beijo na boca, 

Um dia de sol, 

Viver um romance, 

Jogar futebol?... 

 

O refrão é, novamente repetido e, com ele, repete-se a pergunta inicial: 



 

O que faz você feliz? 

O que faz você feliz? 

O que faz você feliz? 

O que faz você feliz? 

 

A estrutura da letra remete à estrutura de um poema contemporâneo – versos não 

necessariamente rimados, em regra métricos, travando contraste com um verso 

específico, qual numa forma Rondó. 

A letra, então, qual fora um poema-musicado, ganha uma melodia, uma 

harmonia e um ritmo quase inexistentes tamanhamente desprovidos de estruturação. 

O poema-musicado, por conta de simplicidade estrutural – uma pergunta e uma 

enumeração –, não sustenta o discurso musical de modo inteiro, completo; ao contrário, 

o ouvinte tem dificuldade para atrelar aquela sucessão de palavras cantadas com o que 

se acostumou a conceituar como “música”. 

O uso da letra fica restrito a indagar acerca da felicidade do consumidor e a 

sugerir objetos, situações, sensações, guloseimas, que, eventualmente, remetam o 

ouvinte ao conceito supremo de “felicidade”: 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Dois instrumentos realizam o movimento três acordes descendentes – 

frase melódica que faz o elo com a volta do mesmo encadeamento de acordes. 

O arranjo da música, aparentemente, intenta permear de um mínimo de 

sonoridade a execução do cantor solista para que a letra da música ganhe o relevo do 

primeiro plano discursivo. 

A quase-ausência de melodia, harmonia e ritmo fica, então, evidenciada 

nitidamente pela construção do arranjo. 

Instrumentação – Dois instrumentos: um contrabaixo e um violão com cordas 

de aço ponteiam, respectivamente, frase melódica que faz o elo com a volta do 

encadeamento de acordes e movimento três acordes descendentes. 

Tal estrutura se repete ao longo de toda a música. 

Interpretação – Um cantor solista de grande sucesso na música popular à época 

entoa os versos da letra. 



Com voz gutural e afinação titubeante, o cantor empresta à letra-sem-melodia 

um caráter de “recitação”; ao longo do trecho cantado o cantor solista aparenta “recitar” 

os versos de um poema. 

Contudo, o poema não apresenta suficiente consistência para ser “recitado’; 

ademais, os resquícios de melodia sugerem que aqueles versos não estão a ser 

“recitados”, estão a ser cantados – por mais que esta característica interpretativa não 

seja completamente demonstrada pelo cantor solista. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A locução ao final do comercial relembra o consumidor de um slogan de 

campanhas anteriores do mesmo anunciante: “o Pão de Açúcar é lugar de gente feliz”. 

Em comerciais veiculados anteriormente, o Jingle do anunciante tinha um refrão 

cuja letra era: 

 

Gente, gente, gente, gente 

Gente feliz 

O Pão de Açúcar é lugar 

De gente feliz! 

 

Tentando retomar a idéia de atrelar o conceito de “felicidade” à marca do 

anunciante, o comercial é pautado pela pergunta contida no refrão do Jingle: “O que faz 

você feliz?” 

Valendo-se da memória afetiva do consumidor, o texto da letra aposta na 

possibilidade de elo entre a assertiva do comercial anterior “o Pão de Açúcar é lugar de 

gente feliz” e a pergunta do comercial presente “O que faz você feliz?” se estabelecer 

prontamente. 

Ao abordar diretamente o consumidor com a pergunta do refrão, “O que faz 

você feliz?”, as estrofes subseqüentes são construídas de modo a não sugerir na 

enumeração produtos tangíveis, produtos que se encontrariam nas gôndolas do 

supermercado.  A enumeração discorre sobre bens intangíveis: “um beijo na boca”, “um 

romance”, “jogar futebol”... 

As imagens do filme publicitário descrevem o que a letra do Jingle enumera. 

Cria-se, portanto, a atmosfera de “felicidade nas coisas simples da vida”: “goiabada com 

queijo”, “dormir cedo”... 



No entanto, as “coisas simples da vida”, que trariam a “felicidade”, foram 

levadas também à estruturação do Jingle. A extrema simplicidade de melodia, harmonia 

e ritmo empobrece sobremaneira o discurso musical. Não é preciso estruturar de modo 

flagrantemente simples a música do comercial para se remeter à simplicidade das 

“coisas boas da vida”. 

Ademais, a estruturação da letra da música também é pautada por certa 

simplicidade excessiva, atrelada à escolha de um cantor solista que, com sua afinação 

titubeante, comprometeu a interpretação do Jingle. A escolha do cantor solista deu-se 

por conta de o cantor estar a fazer sucesso momentaneamente à época da veiculação do 

comercial; porém o sucesso durou pouco tempo e a interpretação pouco acurada do 

Jingle ficou eternizada pelo comercial. 

Assim, em verdade, os elementos constituintes da música do comercial, pautados 

todos pela excessiva simplicidade, empobrecem a concepção musical do comercial, 

empobrecem o Jingle. 

A função do Jingle, então, quase toda delegada à letra da música, de fazer o elo 

entre o comercial presente e o slogan do comercial antigo e estabelecer o conceito de 

felicidade interligado a coisas simples, depende sobremaneira do texto da locução ao 

final do comercial – texto que traz à tona a afirmação do comercial antigo: “o Pão de 

Açúcar é lugar de gente feliz”. 

O Jingle, incompleto em si, necessita do texto da locução; portanto, o Jingle não 

é o protagonista do comercial, ao contrário, ocupa lugar de mediano destaque dentro do 

complexo expressivo. 

 

3.14 Jingle Penalty 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O gênero escolhido para a música do comercial, o rap, tem como 

uma de suas características prescindir da estruturação de uma melodia. O rap, em regra, 

não tem melodia e o Jingle da Penalty não foge a esta regra. 

Harmonia – O gênero escolhido para a música do comercial, o rap, tem como 

uma de suas características prescindir da estruturação de uma harmonia. O rap, em 

regra, não tem harmonia e o Jingle da Penalty não foge a esta regra. 

Ritmo – O uso do compasso quaternário é uma das características do gênero 

escolhido para a música do comercial. 



A repetição de um grupo de quatro semicolcheias com poucas variações ao 

longo das frases da letra música marca a estruturação rítmica das frases cantadas pelo 

cantor solista. 

A batida eletrônica marca o primeiro tempo pelas duas colcheias do bumbo, o 

segundo tempo pela colcheia pontuada seguida de uma semicolcheia, o terceiro tempo 

pela dupla de semicolcheia seguida da colcheia e a semínima tomando todo o quarto 

tempo do compasso. 

A rítmica pouco inventiva delega a maior parte da ação musical da própria sigla 

do gênero ao “p” – se a sigla indica “ritmo e poesia”, resta à poesia trazer a contribuição 

que o elemento do ritmo negou à música. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A palavra “ritmo”, da segunda frase da primeira estrofe do rap, impõe ao 

compositor a ausência de rima entre a segunda e a quarta frases da primeira estrofe. 

O produto, ligado à prática de esporte, permite ao compositor o suo do verbo 

“ser” para asseverar o que são o “gol” e o “drible”, numa alusão de identidade entre 

música e futebol; entre a música do comercial (o rap) e o futebol. 

 

O gol é a música 

O drible é ritmo 

 

Pela segunda metade da primeira estrofe, o linguajar do público afeito ao gênero 

de música escolhido para o Jingle, o jargão próprio do repertório do rap, é explicitado 

tanto no Conteúdo quanto na Forma: o emprego da palavra “responsa”, a gíria 

proveniente da contrição do termo “responsabilidade”, denota o uso da linguagem em 

sua porção Forma; já o emprego da palavra “atitude”, denota o uso da linguagem em sua 

porção Conteúdo: o engajamento nas causas defendidas pelas letras do rap se revela no 

termo “atitude”, palavra da moda, utilizada para designar o comprometimento com os 

procedimentos de um grupo de pessoas identificadas com o repertório do gênero de 

música escolhido para o comercial da Penalty. 

 

Meu rap é de “responsa” 

Atitude e compromisso 



 

Pelo início da segunda estrofe, o paralelismo entre os significados do “gol”. Se, 

na primeira estrofe, o “gol” fora definido como “a música”, na segunda estrofe é 

definido como “um milagre”. “Música” e “milagre”se transformam, então, em 

congêneres, em bens similares, paralelos. 

Pelo final da estrofe o compositor explicita a identificação do Brasileiro com o 

futebol e rima “multidão” com o sentimento comumente atrelado à assistência do 

futebol: a “paixão”. 

 

O gol é um milagre 

Explode a multidão 

É gol, deixa rolar 

Deixa falar nossa paixão 

 

Como o “gol” permitiu a chegada da “paixão” ao discurso do texto da letra da 

música, o compositor segue a descrever uma espécie de “gol”: 

 

Gol de placa lá no canto 

 

Em seguida, volta ao contexto da primeira estrofe e se remete ao “drible”, não 

mais ao “gol”: 

 

Dribla, dribla, 

Dribla, é santo 

 

A rima para a palavra “canto”, da estrofe anterior, dificultou a estruturação do 

contexto do texto da letra; o compositor escolheu a palavra “santo” e teve, então, de içar 

o jogador de futebol à categoria de santidade: 

 

Santo jogador 

Palma pra você 

Dá mais um driblinho 

Só mais um pra gente ver 

 



Como tivera se esquecido por completo do “gol”, o compositor segue a falar do 

“drible”. Porém, logo no início da penúltima estrofe, surge a contradição entre as duas 

manifestações até ali elevadas por loas intermináveis: o “drible”, que é show, por algum 

motivo surgido inexplicavelmente, passa a significar antagonicamente o fato de “perder 

gol”: 

 

Drible é show mas perde gol 

 

Vem, então, o alerta: 

 

Se liga pra não vacilar 

Pare e pense nisso 

 

E, ao alerta, sucede o conselho: “Pare e pense nisso / Antes de chutar”. 

O ouvinte, então, fica sem qualquer possibilidade de compreender em quê o 

“driblador” deve pensar antes de chutar; fica à mercê de pressupor que o “driblador’ 

chutará; porém, se o “driblador” “chutará”, ele deixará de driblar; se deixar de driblar, o 

“driblador” intentará “fazer o gol”, não mais intentará “driblar”, portanto deixará de ser 

o “driblador” para intentar ser o “goleador”, invalidando por completo o aviso contido 

na letra duas frases antes da que ora se segue: 

 

Antes de chutar 

 

Finalmente, a letra busca cravar um slogan: 

 

Penalty, Penalty 

Esse é o jogo 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A bateria eletrônica, executada desde um teclado, crava a batida do 

ritmo da música; o compasso quaternário, com o primeiro tempo marcado pela 

sonoridade grave de um bumbo, seguido de duas semicolcheias na segunda metade do 

tempo. 



Todos os elementos sonoros são rítmicos, não há elemento harmônico no 

arranjo; a sonoridade grave do bumbo serve é exposta como fora uma nota de um 

suposto contrabaixo, a marcar o primeiro tempo do compasso. 

Os efeitos inúmeros sonoros são colocados também com vistas a acentuar o 

elemento rítmico da música. 

Até mesmo na ocasião em que uma voz emite um som fora da execução da letra 

da música, este se torna um evento rítmico, em contraponto à batida que se estabeleceu 

desde o primeiro tempo do primeiro compasso. 

Instrumentação – A bateria eletrônica executada por um teclado produz a 

batida rítmica e todos os efeitos sonoros dos quais o arranjador se vale para criar a 

atmosfera sonora própria do gênero escolhido para a música do comercial. 

Interpretação – O cantor solista interpreta o rap evidenciando o modo como o 

repertório de rap é, em regra, interpretado: a voz anasalada, sempre buscando uma 

espécie de identidade pela via do exotismo. 

Há, notadamente, uma intenção de o cantor solista acentuar as sílabas tônicas 

das palavras que incorrem nos primeiro e terceiro tempos dos compassos. Também este 

fato se deve à necessidade imposta pelo gênero musical: acentuar os tempos fortes (o 

primeiro tempo forte e o terceiro tempo semi-forte) de cada compasso. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O comercial da Penalty, ao estabelecer o rap como gênero musical, de certa 

forma escolheu a linguagem pela qual intentaria transmitir a mensagem. 

Tal escolha incorreu em alguns riscos: sectarizou o público, restringindo a 

linguagem àqueles que detêm o domínio sobre esta linguagem específica, a do rap – 

para um ouvinte não habituado ao repertório específico do gênero, soaria como um 

defeito imperdoável o cantor solista pronunciar “dibrinho” quando este se referia a um 

pequeno drible. 

Contudo, os riscos da escolha não se apresentam apenas na faceta funcionalista 

do Jingle; são riscos, também, estruturais. 

Ao estruturar a mensagem musical pelo gênero rap, naturalmente o compositor 

está abrindo mão de pilares de sustentação musicais muito valiosos; a saber, melodia e 

harmonia. 

Além disso, a estrutura rítmica do rap, existente, mas sabidamente, de 

características simples, sobrecarrega o elemento da letra; a letra de um rap tem, 



necessariamente, de ser muito bem construída, afinal, recaem sobre a letra todas as 

atenções do ouvinte. 

A letra do Jingle da Penalty apresenta um traço de inconstância contextual, tanto 

de Conteúdo quanto de Forma, explicitadas acima. 

Assim, o Jingle da Penalty se torna vulnerável em inúmeros pontos: não tem 

melodia estruturada, prescinde da harmonia, é fincado sobre uma rítmica pobre e a letra 

carrega defeitos estruturais graves. 

À sucessão de imagens do filme publicitário fica, então, o encargo de vedar as 

falhas provindas do Jingle. 

No entanto, as imagens do filme publicitário optam por um discurso 

fragmentado de exibição de pés de jogadores amadores de futebol, com cortes secos de 

uma imagem a outra, sem linearidade discursiva. 

Tal fato levaria o consumidor novamente ao universo musical do comercial. Tal 

universo não é apenas fragmentado, mas inconsistente. O consumidor, então, não tem 

como deixar de perder a atenção diante do discurso do comercial. 

O Jingle da Penalty deixa, portanto, de cumprir sua função. 

Por conta da deficitária estruturação da letra, a função de dar suporte ao discurso 

fragmentado das imagens do filme publicitário, não se cumpre; o Jingle não dá suporte 

às imagens, pelo contrário: ao propor um discurso também fragmentado, o Jingle requer 

das imagens do filme publicitário o mínimo de linearidade, de constância discursiva. As 

imagens negam ao Jingle o que ele pede. 

O consumidor fica à mercê de um comercial cujo protagonista não é o Jingle, 

tampouco são as imagens do filme publicitário. O protagonista do comercial é o 

discurso fragmentado, disperso, desperdiçado. 

 

3.15 Jingle Shampoo Dove 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A linha melódica tem início na quinta nota da Escala Menor. 

A anacruse do primeiro compasso se dá no movimento ascendente a partir da 

quinta nota, mas a melodia volta para a região grave da tonalidade. 

Pelo início do segundo compasso dá-se o movimento de repetição de duas notas, 

antes do desfecho da frase na nota aguda sobre o acorde de quinto grau. 



Os terceiro e quarto compassos são estruturados de modo similar aos primeiro e 

segundo, com a diferença de o trecho ter início numa nota da região agida da tonalidade; 

porém terminando na mesma nota em que terminara a sessão anterior. 

Pelos dois compassos finais encontramos a sequência melódica sobre o primeiro 

grau a ostentar a mesma espécie de ostinatum que se dera no segundo compasso e, pela 

chegada da região do quinto grau harmônico, a melodia se direciona para a região mais 

aguda de toda a música. 

A melodia termina na região aguda e fica sugerida a possibilidade de o trecho 

prosseguir, tendo, assim, sido a música toda interrompida pela limitação de tamanho do 

comercial. 

Harmonia – Toda a música é composta sobre uma única sequência de acordes 

do Modo Menor: primeiro grau – terceiro grau maior – quarto grau menor – quinto grau 

com sétima. 

Repetida quatro vezes, a sequência indica a possibilidade de prosseguimento da 

música. 

Vale notar que a tonalidade menor, em regra atrelada a certa melancolia, a um 

entristecimento natural da estrutura melódica, neste caso contradiz tal preceito. Isso se 

dá por conta do elemento rítmico da música. 

Ritmo – O gênero escolhido para o Jingle, a balada em compasso quaternário, 

em andamento acelerado, anula a característica supostamente melancólica da tonalidade 

menor, em detrimento do movimento rítmico intrínseco ao gênero e ao andamento 

escolhidos para a música. 

A pulsação nítida pautada pelas quatro semínimas do compasso quaternário, 

acentuadas pela célula rítmica da bateria (colcheia pontuada seguida de semicolcheia no 

primeiro tempo do bumbo e batida na caixa no segundo tempo do compasso), em 

contraste com as células executadas por um dos violões, movimenta ritmicamente a 

música e faz com que o elemento rítmico suplante o traço característico da tonalidade 

menor. 

O violão que executa os acordes da harmonia executa uma célula rítmica 

também muito movida: colcheia seguida de duas semicolcheias no primeiro tempo e par 

de semicolcheias seguidas de colcheia no segundo tempo. 

O elemento rítmico, então, carrega a incumbência de enriquecer a música cuja 

melodia e harmonia são pautadas pela simplicidade extrema. 

 



Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle é toda estruturada para manter até a última sílaba a dubiedade 

acerca de que ela se refere. 

Cantadas por uma mulher, todas as seis frases da letra podem se referir à perda 

de um amor, a um homem que está preste a deixá-la. 

 

Não me deixe nunca sozinha 

“Tô” pedindo pra você ficar 

Sem você é bem difícil 

Eu não vou me acostumar 

Com você me sinto mais segura 

Não vá, não vá... 

 

No entanto, ao tomar conhecimento sobre o produto para o qual foi composto o 

Jingle, o ouvinte passar a considerar a possibilidade de o texto da letra se referir ao 

cabelo da mulher. 

Porém tal revelação não se dá pela letra da música, mas pela locução do texto 

que antecede e, sobretudo, do texto que sucede a letra do Jingle. 

Desse modo, a estruturação da letra do Jingle se dá justamente pela dubiedade ao 

longo de todo o tempo. A letra do Jingle prevê a dissolução da dubiedade pelo texto da 

locução. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Os violões iniciam a construção da sonoridade que remete à 

tipicidade do gênero: instrumentação discreta, de intensidade pequena, apenas servindo 

de estofo rítmico e harmônico para a voz da cantora solista que traz a melodia à tona. 

Os arranjos de baladas românticas do gênero, pautados por esta estruturação de 

sonoridade, ganharam a produção da música brasileira a partir do final da segunda 

metade da década de 1980 e sobreviveram por longo tempo. 

Assim, a entrada da bateria é discreta, apenas marcando a célula rítmica, como 

também o contrabaixo aparece com discrição plena. 



O arranjo tem, ainda, de estender o mesmo conceito para além do final do trecho 

cantado quando, então, passa a ser a trilha sonora sem letra ou melodia por sobre a qual 

é dito o texto da locução. 

Instrumentação – Dois violões (um violão que executa os acordes e outro que 

executa frases melódicas num contracanto à melodia) de cordas de aço dão o tom do 

gênero e criam a ambiência sonora da balada romântica. 

Um contrabaixo acústico executa notas com duração curta, transformando-se 

num elemento tanto rítmico quanto harmônico. 

Uma bateria, também acústica, mantém a mesma célula rítmica (com as 

variações previstas para uma célula rítmica que perdura ao longo de tão poucos seis 

compassos) durante todo o trecho. 

Interpretação – Uma cantora de voz doce entoa as notas da melodia. 

Com um tom levemente anasalado, executa bem tanto as notas graves dos 

primeiros compassos, quanto as notas da região aguda dos compassos finais. 

Sem o acompanhamento de um coro, a cantora solista incorpora o texto da 

personagem da letra do Jingle; portanto, é a cantora quem teme pela queda de seus 

cabelos – é a cantora que fala em nome de todos aqueles que temem pela chegada 

precoce da calvície. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle do Shampoo Dove é de tamanho diminuto, aparece intercalado entre 

duas locuções e não faz referência explícita ao produto. Desse modo, o Jingle  se 

transforma numa espécie de trilha sonora do comercial; qual fora uma música sem letra, 

composta apenas para embalar os texto das locuções e acompanhar a sucessão de 

imagens do filme publicitário. 

Quase a passar despercebido, o Jingle ocupa um papel coadjuvante na 

estruturação da mensagem do comercial. Só é possível notar sua relevância quando, 

após uma acurada audição, percebe-se a dubiedade da letra do Jingle, que se refere tanto 

a um possível parceiro que abandonara a mulher quanto aos cabelos da mulher que, ao 

caírem, a “deixariam sozinha”. 

Contribui para o apequenamento da importância do Jingle o fato de ele entrar e 

sair de cena pelos efeitos de i e fade out. O recurso técnico evidencia ainda mais a 

extrema importância dos textos das locuções (textos que apresentam o produto, que 

elencam as qualidades do produto, que explicitam as benesses do consumo do produto), 



pois são ditos integralmente em seu volume máximo, enquanto a música tem o volume 

baixo até que o fade in se complete na entrada da música e novamente baixo enquanto o 

fade out se encarrega de trocar a música pelo texto falado. 

A função do Jingle no comercial do Shampoo Dove é permear de música a 

mensagem publicitária; é desempenhar o papel de uma quase-trilha sonora. 

O Jingle desempenha essa função de modo extremamente eficaz, pois funciona 

como uma trilha sonora para aqueles que se detêm a uma primeira audição e, para o 

ouvinte que se dá a uma audição mais acurada, o Jingle se apresenta como uma trilha 

sonora que carrega consigo uma rítmica envolvente, bem construída, e uma letra que 

engendra a dubiedade desfeita apenas pelo texto da locução. 

 

3.16 Jingle Shampoo Johnsson’s 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – O arpejo descendente do acorde maior do primeiro a partir da quinta 

nota da Escala já pelo primeiro momento da música indica o uso intencional da 

simplicidade melódica para caracterizar a cantiga infantil. 

A segunda frase musical, partindo da quinta nota da Escala Maior e ascendendo 

num salto à nota fundamental, repetida por cinco vezes, variando à sétima nota da 

Escala, voltando à oitava e saltando novamente para a nota de onde partiu o movimento, 

define a simplicidade melódica em função do gênero escolhido para a música do 

comercial do Shampoo Johnsson’s. 

Em seguida, desde a mesma quinta nota da Escala maior, o salto para a sexta 

nota da Escala e o movimento simétrico ao da frase anterior. 

No compasso seguinte, a mesma quinta nota de onde partiram as frases 

anteriores é repetida por nove vezes e sucedida pela nota imediatamente acima. 

Novamente num salto desde a mesma nota que iniciou o movimento anterior até 

a sexta nota da Escala, que é repetida por oito vezes e sucedida pela quarta nota da 

Escala maior, sétima nota do acorde sobre o quinto grau. 

Desde a nota anterior até a quinta nota da Escala e o arpejo descendente que se 

encerra na nota fundamental. 

A frase final parte da mesma quinta nota da Escala Maior de onde partiram todos 

os movimentos melódicos da música e para na nota fundamental. 



Para finalizar a melodia, o salto desde a primeira nota da Escala maior até a 

quinta nota da Escala Maior (a mesma nota que deu início à música), uma oitava acima 

da que inicia todos os movimentos. 

As sete notas da Escala maior são utilizadas, sempre em movimentos 

arquetípicos, de fácil assimilação, de farto conhecimento, para tornar a melodia da 

canção infantil ainda mais próxima do público alvo do comercial; seja ele a própria 

criança, seja a mãe da criança, que se encanta com a sonoridade tão próxima da 

sonoridade das canções infantis que entoa para o seu filho no dia a dia. 

Harmonia – O encadeamento do primeiro grau com o quarto grau do Campo 

Harmônico maior indica a simplicidade da estrutura harmônica do Jingle do Shampoo 

Johnsson’s. 

Somente em duas ocasiões, em dois finais de frases, o quinto grau (sem a 

sétima) aparece para confirmar o encaminhamento harmônico para o primeiro grau. 

Desse modo, a harmonia simples, fincada no encadeamento I – IV, de fácil 

assimilação, sustenta perfeitamente a melodia também pautada pela simplicidade e 

familiaridade sonora com o ouvinte. 

Ritmo – O compasso quaternário, mais dilatado, permite o contracanto 

constante que ocorre na melodia desde o primeiro compasso da música. 

A batida métrica e precisa dos quatro tempos do compasso situa a rítmica da 

música em perfeita sintonia com o gênero escolhido, a canção infantil. 

A célula melódica que conta oito colcheias dentro do compasso quaternário, 

sobretudo quando em contraste com compassos que contam duas mínimas de duração 

longa, define ainda mais precisamente o ritmo fixo e escorreito da música. Melodia e 

ritmo em consonância com o gênero escolhido para a música do comercial. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A primeira palavra da letra da música carrega consigo a dubiedade: o termo 

tanto pode fazer referência à parte do corpo a ser lavada quanto pode indicar o 

chamamento íntimo de uma criança: 

 

Cabeça! 

 



A dubiedade se desfaz logo na segunda frase da letra, quando o verbo “lavar” 

indica a parte do corpo. 

 

Tá na hora de lavar 

 

A partir deste ponto, a letra trata de tornar amplamente satisfatório o momento 

de lavar a cabeça durante o banho: 

 

Gostoso 

E fazer carinho na cabeça 

Suave 

No seu couro cabeludo 

Chega de lágrima! 

 

Em seguida, como a colecionar gestos que tornariam o momento mais do que 

prazeroso, interessante, de modo a encantar a criança, a letra passa a atrelar modos de 

lavar a cabeça, jamais deixando de salientar o prazer que a atividade de lavar a cabeça 

no banho representa: 

 

Esfrega, esfrega, esfrega 

Vai fazendo espuma 

Esfrega, esfrega, esfrega 

Vai fazendo massagem 

Gostoso pra chuchu 

 

Aproveitando-se da aliteração referente à similaridade entre a sonoridade da 

palavra “chuá” e o barulho da água caindo, o compositor faz uso da onomatopéia e, de 

quebra, faz menção ao clássico da música brasileira “Chuê, Chuá”: 

 

Chuá, chuá, chuá 

Uhu!, Uhu! 

 

Para finalizar a última estrofe da letra, a devida apresentação do produto e sua 

aplicação: 



 

Lavar a cabeleira 

Com o Johnsson’s Baby Shampoo 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – A instrumentação soa qual a de uma cantiga infantil: o contrabaixo é 

tocado de modo abafado, preferencialmente nas notas de sua região mais aguda, os sons 

do teclado também tendem à sonoridade típica do repertório de músicas infantis 

produzido na Brasil. 

O contrabaixo executa oito colcheias por compasso, o que torna mais 

movimentada a célula rítmica. 

Em diversos momentos, sons provindos do teclado pontuam frases, melodias, 

acentuações rítmicas, sempre se valendo de sonoridades típicas do repertório. 

O arranjo visa a transformar o Jingle numa perfeita cantiga infantil e consegue 

atingir plenamente seu intento. 

Instrumentação – Um teclado e um contrabaixo produzem todos os sons que 

são ouvidos durante a execução do Jingle. 

O contrabaixo, que executa oito colcheias por compasso, é tocado de modo 

abafado, preferencialmente nas notas de sua região mais aguda. 

Os sons do teclado, que também tendem à sonoridade típica do repertório de 

músicas infantis produzido na Brasil, compõem o espectro harmônico da música além 

de pontuar frases, melodias, acentuações rítmica, sempre com o nítido intuito de 

perfazer a devida sonoridade do repertório de cantigas infantis produzido no Brasil, 

buscada pelo arranjo. 

Interpretação – Um cantor solista e um coro de vozes infantis cantam e 

“contracantam” a melodia da música. 

O cantor solista forja uma voz que remete ao repertório infantil e as vozes do 

coro infantil, naturalmente fazem menção à sonoridade do mesmo repertório. 

O contracanto se dá entre o cantor solista, que pontua as primeira, terceira, 

quinta e sétima frases da letra e o coro infantil, que executa a melodia das segunda, 

quarta e sexta frases da melodia. 

Em seguida, pela oitava frase da letra, ambos (cantor solista e coro infantil) 

alternam melodia e contracanto. Por vezes, também, cantam em uníssono uma ou outra 

frase da letra da música. 



A interpretação, assim, se torna dinâmica e plenamente inserida nas 

características impostas pelo gênero escolhido para a música do comercial. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

A voz do cantor solista é imediatamente identificada com a voz da personagem 

de um famoso desenho infantil veiculado na televisão brasileira desde a década de 1980 

até o presente momento, o final da primeira década dos anos 2000, o Castelo Rá-Tim-

Bum; um ratinho que tomava banho. 

A personagem do programa infantil cantava uma cantiga infantil, com a qual 

também imediatamente, faz-se a identificação quando a música do comercial do 

Shampoo Johnsson’s inicia. 

Este par de fatores já seria suficiente para que o Jingle tivesse cumprido sua 

função. O momento de lavar o cabelo durante o banho já estaria plenamente identificado 

com a personagem, com o hábito sadio da personagem e com a música da personagem 

do programa infantil de grande sucesso na televisão brasileira há quase trinta anos. 

Porém, mais do que estabelecer a identificação entre Jingle e personagem o 

programa infantil, a música do comercial do Shampoo Johnsson’s cria o ambiente 

sonoro do momento do banho; criando o ambiente sonoro, permeia o ambiente inteiro 

do momento do banho e, sobretudo, do momento de lavar o cabelo durante o banho. 

A utilização de elementos sonoros característicos da linguagem da cantiga 

infantil brasileira em conjunção com a letra que se vale de aliterações e onomatopéias 

de identificações imediatas, perfaz o todo de um Jingle que nasceu para ser o 

protagonista do comercial. 

O comercial do Shampoo Johnsson’s poderia viver sem as imagens do filme 

publicitário, poderia ser um comercial veiculado apenas pelo Rádio que, mesmo assim, 

seria um comercial completo. 

Já as imagens do filme publicitário não sobreviveriam sem o Jingle do 

comercial; perderiam o enorme manancial de significações sonoras e literárias que o 

Jingle carrega consigo. 

Cumprida plenamente a função de “música do comercial”, o Jingle avança para 

além de sua função e passa a ocupar o papel de protagonista do comercial do Shampoo 

Johnsson’s. 

 

3.17 Jingle Sucrilhos Kellogg’s 



 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A melodia do canto que se assemelha a um “grito de guerra” conta 

exatas quatro notas diferentes, sempre realizando duas espécies de movimentos: 

partindo da nota fundamental, saltando descendentemente para a sexta nota da Escala 

Maior e repousando sobre a terceira nota da Escala, após um salto ascendente; partindo 

da nota fundamental, saltando descendentemente para a sexta nota da Escala Maior e 

repousando sobre a quinta nota da Escala, após novo movimento descendente. 

Desse modo, pode-se dizer que o Jingle dos Sucrilhos Kellogg’s não conta com 

o elemento melódico em sua estruturação. 

Harmonia – Assim como ocorre com elemento melódico, não há o conceito de 

estruturação harmônica no Jingle. Todas as frases do “grito de guerra” poderiam ser 

cantadas por sobre um único acorde, o primeiro grau maior. 

Ritmo – A marcha quaternária do grito de guerra é definida pela sucessão de 

quatro colcheias seguidas de duas semínimas ao longo das duas primeiras frases da 

letra. 

Em torno dessa estrutura, pequenas variações se dão a partir da terceira frase da 

letra: na terceira frase, por exemplo, as duas primeiras colcheias são substituídas por 

uma semínima, modelo que se repete nas quinta e sexta frases da letra. 

O elemento rítmico do Jingle, portanto, tem estrutura excessivamente simples, 

de modo a traduzir um “grito de guerra”. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle enfrenta um problema logo em seu nascedouro: é uma versão 

para a Língua Portuguesa do Jingle original, composto em Língua Inglesa. 

A necessidade de verter para uma Língua a poesia de outra Língua, 

naturalmente, restringe as possibilidades inventivas do compositor. 

Assim, a letra do Jingle enfrenta inicialmente o problema conceitual: os jovens 

que entoam o “grito de guerra” auto identificam como “tigres”, imagem ligada à cultura 

norte-americana, onde significa pessoas com caráter afirmativo de determinação, 

concentração; imagem atrelada à vitória. A cultura brasileira designa um termo com 

significado similar: “feras”. No entanto, a personagem-símbolo do produto é um tigre, o 

Tony. 



Envolvido por essa dificuldade principial, o compositor coloca nas vozes dos 

garotos a frase “nós somos tigres”, correndo o risco de soar absolutamente deslocado da 

realidade cultural brasileira. É o que acontece. 

Durante a primeira estrofe, o “grito de guerra” prepara a identificação do grupo 

de jovens. Nota-se a necessidade de alterar a letra em Língua Portuguesa, para que os 

termos na nova Língua se encaixem na prosódia; a sílaba “a”, da palavra “vá”, ao final 

da primeira frase, é repetida na semínima do segundo tempo do compasso, do mesmo 

môo como é repetida a sílaba “er” da segunda frase, a sílaba “os” da terceira frase e a 

sílaba “er” da quarta frase: 

 

Onde quer que a gente vá 

Todo mundo quer saber 

Quem somos nós 

Então vamos dizer 

 

Então, pela segunda estrofe, pela parte B da letra, o grupo de jovens se identifica 

para o ouvinte brasileiro, que os reconhece como grupo deslocado do contexto cultural a 

que pertencem. 

 

Nós somos tigres 

Nós somos tigres 

Todos somos tigres 

Todos somos tigres 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O “canto de guerra” entoado pelos jovens que enfrentarão o 

treinamento para uma partida de futebol americano tem a marcação rítmica da Marcha 

executada por um instrumento de percussão. 

O arranjo visa a aproximar a sonoridade do Jingle da realidade sonora de um 

“grito de guerra” pelo recurso de diminuir ao máximo a instrumentação que acompanha 

as frases da letra. 

Por isso, somente para marcar o tempo do ritmo do gênero escolhido para a 

música do comercial, o arranjo faz uso de um instrumento de percussão, abrindo mão de 

outra espécie qualquer de instrumentos na execução. 



Instrumentação – Um instrumento de percussão, executado por um teclado, 

marca o tempo da Marcha, executando a célula rítmica ao longo de todo o trecho 

musical, alternando uma sonoridade grave (semelhante a um bumbo) e uma sonoridade 

aguda (semelhante a uma caixa). 

Interpretação – Um jovem, de voz ainda não amadurecida, entoa a primeira e a 

segunda frases do “canto de guerra”. 

Um coro masculino de jovens entoa, em uníssono, canta as frases que se 

seguem. 

O recurso de alternar o canto de um solista com o canto do coro visa a 

caracterizar a responsoriedade dos “cantos de guerra” nos quais o capitão do batalhão – 

aqui simbolizado na figura do capitão do time – canta a frase que propõe o tema e o 

coro “responde” com a frase responsorial que contrapõe o tema. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O Jingle dos Sucrilhos Kellogg’s ocupa um lugar de somenos importância dentro 

do complexo expressivo do comercial. 

As imagens do filme publicitário – protagonistas do comercial – e o texto da 

locução têm maior relevância do que o Jingle, na medida em que as imagens narram 

todo o processo de treinamento que leva o jovem comum a ser tornar um “tigre” e o 

texto de locução define o produto como uma das ferramentas – a principal ferramenta – 

para que o jovem adquira a força necessária para empenhar tal treinamento. 

A música do comercial, desse modo, apenas desempenha a função de 

caracterizar o grupo de jovens como um grupo que se empenha na busca pela força 

necessária para realizar o treinamento e, dentro do esforço que essa busca representa, 

um momento de prazer e de reconhecido valor para o fortalecimento do grupo é o 

momento em que o produto é ingerido. Tal caracterização se dá pela identificação do 

grupo de jovens com grupos de militares que têm em seu capitão aquele que entoa as 

primeiras frases de um “canto de guerra” e, no grupo de recrutas, aqueles que 

“respondem” às frases com frases de rítmica similar, num canto responsorial 

nitidamente definido entre cantor solista e coro juvenil masculino. 

No entanto, pelo fato de tal ambientação ser definida pela letra do Jingle 

original, em Língua Inglesa, e pelo fato de a personagem-símbolo do produto, Tony, ser 

um tigre, a ambientação conceitual fica deslocada do centro de representação cultural 



brasileiro: no Brasil o garoto determinado que busca e alcança seus objetivos por meio 

de seu próprio esforço não é identificado com um tigre. 

Essa conjunção de fatos transforma as frases da letra do Jingle no fator destoante 

da estruturação da música do comercial, não permitindo sequer que o Jingle cumpra 

perfeitamente sua função; se a função do Jingle era restrita a apenas caracterizar o grupo 

de jovens, caracterizou-os alijados do contexto cultural, distante da realidade dos jovens 

brasileiros. 

Envolto na teia intrincada do simbolismo herdado do Jingle original, escrito em 

Língua Inglesa, o Jingle dos Sucrilhos Kellogg’s ocupa um lugar de pouca importância 

dentro do comercial, situa-se muito distante de desempenhar o papel de protagonista do 

comercial e sequer tem sua função desempenhada a contento, pois soa deslocado do 

contexto cultural do país onde o Jingle é veiculado. 

 

3.18 Jingle Tigre (1) 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Quatro notas perfazem o espectro melódico de toda a parte A da 

música, partindo da primeira nota da Escala menor, passando pela terceira nota da 

Escala, quinta e quarta notas em sequência. 

Pelo refrão, sexta e sétima notas da Escala descendente menor se juntam ao 

grupo de notas escolhidas para comporem a melodia. 

O número estreito de notas utilizadas faz senso quando em conjunção com o 

gênero escolhido para a música do comercial, o pop music em Modo Menor. 

Harmonia – O encadeamento entre o primeiro grau menor e o quarto grau 

menor – evidenciando o uso da Escala Menor descendente também na harmonia – pauta 

toda a primeira estrofe da música. 

A partir do início da parte B, a harmonia ganha novo encadeamento harmônico: 

primeiro grau menor – sexto grau descendente – quinto grau com sétima. 

O encadeamento Im – IVm – V7 reitera o uso da Escala Menor descendente 

também na harmonia da parte B. 

A sequência de acordes, concernente ao gênero escolhido para a música do 

comercial, restringe a expressividade harmônica por conta tanto do pequeno número de 

acordes envolvidos nos encadeamentos quanto da opção do compositor pelo tipo de 



encadeamento; em ambos os casos pautado pela extrema simplicidade no uso da 

linguagem harmônica. 

Ritmo – O compasso quaternário, com acentuação forte no primeiro tempo e 

semi-forte no terceiro tempo do compasso, marcadas pela bateria eletrônica, define a 

identidade do ritmo com o gênero da música. 

O bumbo da bateria eletrônica marca a semínima pontuada no primeiro tempo, 

seguida da colcheia ligada à mínima do terceiro tempo. A caixa da bateria eletrônica 

marca as semínimas do segundo e do quarto tempos do compasso. 

A pulsação firme estabelecida pelas batidas contribui  decisivamente para a 

estrutura rítmica da música, pois mantém preciso o tempo da célula rítmica que será 

executada ao longo de todos os compassos do Jingle. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle, antecedida e sucedida por textos de locução, se define pela 

característica jocosa, galhofeira, satirizante, na estruturação de seus versos. 

Partindo do princípio de que o produto anunciado “representa menos de três por 

cento do custo da obra”, a letra do Jingle do produto chacoteia com o consumidor que, 

intentando economizar em sua construção, opta por diminuir custos justamente onde o 

percentual de gastos é ínfimo. Contudo, apesar de os gastos serem pequenos, os 

prejuízos pela escolha ruim são enormes: o quadro de luz queima e o dono da casa, ao 

tentar dar cabo do problema, literalmente se queima. 

O Eu-lírico que entoa a letra é a representação da personagem do dono da casa 

que, ao fazer a construção de seu imóvel, optou por não comprar o produto anunciado e, 

como prêmio pela tentativa de economizar na compra do quadro de luz, agora está a 

consertar o quadro que lhe dá um choque. 

 

Esse quadro “tá” bichado 

“Tá” tudo errado 

Maledeta gambiarra 

Vai sobrar pro meu lado 

 

Que choque 

Queimando os cabelinhos 



Que choque 

Torrando os dedinhos 

 

O compositor se decide pelo uso de um linguajar chão (“vai sobrar pro meu 

lado”), pleno em contrições do verbo “estar” – pelo uso do termo contrito “ta” –, gírias 

específicas (“gambiarra”), diminutivos com sentido pejorativo (“cabelinhos”, 

“dedinhos”) e a expressão “maledeta”, palavra de baixo calão advinda da língua italiana. 

A letra da música, portanto, se vale do linguajar corrente para que a personagem 

que canta a melodia seja sarcástico consigo mesmo, tripudie de si mesmo e, ao fazê-lo, 

alerta o consumidor para o fato de este não precisar economizar justamente no material 

que representa “menos de três por cento do custo da obra”. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjo do Jingle é montado para direcionar o referencial auditivo 

do ouvinte para a sonoridade da música pop da segunda metade da década de 1980. 

A bateria eletrônica marcando o tempo com precisão métrica, o contrabaixo 

executando frases similares às do repertório da época à qual o Jingle se remete, a 

guitarra executando os acordes e pontuando as células rítmicas do gênero, definem a 

sonoridade que o arranjador intentou construir. 

O tamanho diminuto da música favorece a construção do arranjo, porém este 

necessita ser suficientemente claro, até mesmo explícito, para que, em tão pouco tempo, 

o ouvinte estabeleça a conexão entre a sonoridade do Jingle e do repertório da época à 

qual o Jingle faz menção. 

O arranjador alcança seu intento fazendo uso simples das estruturas arquetípicas 

do repertório ao qual intenta remeter a sonoridade do Jingle da Tigre. 

Instrumentação – A bateria eletrônica, programada num teclado e acoplada ao 

computador, marca o tempo métrico dos compassos. 

O contrabaixo executa frases de uma típica “linha de baixo pop” e a guitarra 

mantém a sequência de acordes dentro das células rítmicas do acompanhamento. 

A simplicidade na concepção da instrumentação faz coro com a simplicidade 

buscada pelo arranjo. 

Interpretação – Um cantor solista interpreta a letra, trazendo a característica 

gutural na emissão da voz, forjando espécies de staccatti em determinadas sílabas da 

letra, visando a movimentar ritmicamente a melodia. 



A menção à estrela pop mais conhecida no mundo pela segunda metade da 

década de 1980, Michael Jackson, no compasso anterior à entrada da parte B e no 

compasso anterior à repetição da primeira frase da parte B, o cantor emite um som 

agudo, inflexionado pela vogal “u” seguida da letra “h”, qual fora o som de um “uh!...”, 

por tantas vezes emitido pelo grande intérprete norte-americano em seu vasto repertório 

de músicas do gênero pop. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O comercial da Tigre é composto por uma tríade expressiva: Jingle, imagens do 

filme publicitário e texto das locuções que antecedem e sucedem o Jingle. 

Figurando em apenas sessenta por cento do tempo do comercial e dividindo as 

atenções com outros dois elementos expressivos, o Jingle encontra dificuldade para 

ocupar o papel de protagonista do comercial. 

No entanto, ainda que não seja o protagonista do comercial, o Jingle da Tigre é 

um elemento de importância considerável dentro da estrutura do comercial veiculado 

pela televisão. 

As imagens do filme publicitário, em grande medida, nada fazem além de 

ilustrar os acontecimentos descritos pela letra do Jingle. A coreografia das personagens 

do filme publicitário, o figurino e a caracterização das personagens fazem menção 

explícita ao que é dito na letra do Jingle. 

Somente o texto das locuções tem caráter de maior importância do que o Jingle 

dentro do comercial. 

É pelo texto que o produto é explicitado antes da execução do Jingle e, pelo 

texto que sucede o Jingle, o consumidor é lembrado de que o produto em questão “custa 

menos de três por cento da obra”. 

Desse modo, Jingle e imagens do filme publicitário ambientam por traços de 

leveza expressiva, traços de sátira delicada, traços de pilhéria, a mensagem textual 

provinda das locuções. Para dizer o que o produto vem a dizer, ambienta-se a mensagem 

num clima de descontração e leveza. 

O Jingle cumpre, ainda que desde sua posição de coadjuvante no comercial, 

plenamente sua função: ele é suficientemente “leve”, absolutamente adequado à 

ambientação de que o texto das locuções necessita. 

 

3.19 Jingle Tigre – 2 



 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – A estrutura melódica do Jingle prevê a coexistência de dois núcleos 

narrativos: aquele que propõe um tema e aquele que “responde” a tal proposta. 

As notas da Escala Maior descendente estabelecem a proposição do tema. O 

movimento ascendente da nota que salta até a terceira nota e volta para si mesma 

“respondem” à frase melódica proposta. 

Pela parte B da música, após duas frases propostas e “respondidas” na parte A, 

quatro notas iguais sucedidas de um salto de quarta justa e outras quatro notas sucedidas 

de um salto de segunda maior descendente preparam o fragmento da Escala que parte 

desde a quinta nota (repetida cinco vezes) até a nota fundamental da Escala. 

A melodia da parte A se repete pelas próximas três frases e, para encerrar o 

trecho musical, a mesma melodia da última frase da parte B é repetida, terminando a 

música na nota fundamental da Escala Maior. 

Harmonia – O encadeamento harmônico entre o quinto grau com sétima e o 

primeiro grau define toda a parte A da música. 

Fazendo jus ao gênero escolhido para a música do comercial, o encadeamento 

V7 – I tem a característica iniciar pelo quinto grau. 

A partir do início da parte B, a harmonia se direciona para o quarto grau, pela 

transformação momentânea do primeiro grau em quinto grau com sétima do quarto 

grau. 

O quarto grau logo dá lugar ao quinto grau com sétima e a harmonia da parte B 

volta ao primeiro grau. 

A sequência de acordes, concernente ao gênero escolhido para a música do 

comercial, mantém nítida a linguagem utilizada para a construção da mensagem musical 

estrategicamente estruturada. 

Ritmo – O compasso quaternário do Forró, ritmo tipicamente do nordeste do 

Brasil, com acentuação forte no primeiro tempo e semi-forte no terceiro tempo do 

compasso, é movido pela célula rítmica que se estabelece entre os instrumentos de 

percussão e a sanfona: colcheia pontuada – semicolcheia – colcheia – colcheia. 

A pulsação firme estabelecida pelas batidas contribui decisivamente para a 

estrutura rítmica da música, pois mantém preciso o tempo da célula rítmica que será 

executada ao longo de todos os compassos do Jingle. 

 



Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A letra do Jingle, antecedida e sucedida por textos de locução, se define pela 

característica jocosa, galhofeira, satirizante, na estruturação de seus versos. 

Partindo do princípio de que o produto anunciado “representa menos de três por 

cento do custo da obra”, a letra do Jingle do produto chacoteia com o consumidor que, 

intentando economizar em sua construção, opta por diminuir custos justamente onde o 

percentual de gastos é ínfimo. Contudo, apesar de os gastos serem pequenos, os 

prejuízos pela escolha ruim são enormes: o vazamento na parede “não para” e o dono da 

casa, ao tentar dar cabo do problema, se “estica” todo e, ainda assim, não consegue 

resolver os problemas que se multiplicam. 

O Eu-lírico que entoa a letra é a personagem que refere a um suposto dono da 

casa que, ao fazer a construção de seu imóvel, optou por não comprar o produto 

anunciado e, como prêmio pela tentativa de economizar na compra de tubos e conexões, 

agora está a se “esticar todo” para tentar vedar os vazamentos que mancham sua parede 

e trazem o mofo para a realidade da casa. 

 

Olha a mancha na parede 

Estica o braço pra lixar 

O vazamento não para 

Estica o braço pra pintar 

 

É mofo pra cá 

É mancha pra lá 

E você tem que se virar 

 

Olha a mancha na parede 

Estica o braço pra lixar 

O vazamento não para 

E você tem que se virar 

 

O compositor se decide pelo uso de um linguajar pouco refinado com expressões 

de significado implícito (“você tem que se virar”), pleno em contrições da preposição 

“para” – pelo uso do termo contrito “pra” –, imagens que requerem conhecimento 



prévio (“estica o braço”), uso pouco escorreito da preposição “que” ligada ao verbo 

“ter”, que, na língua culta, conjuga a proposição “de”. 

A letra da música, portanto, se vale do linguajar corrente para que a personagem 

que canta a melodia seja sarcástico com o interlocutor, tripudie do suposto dono da casa 

e, ao fazê-lo, alerte o consumidor para o fato de este não precisar economizar 

justamente no material que representa “menos de três por cento do custo da obra”. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – O arranjo do Jingle é montado para direcionar o referencial auditivo 

do ouvinte para a sonoridade do Forró nordestino, gênero produzido no Brasil desde a 

década de 1950, mas com grande sucesso popular pela década de 1990. 

O naipe rítmico marca o tempo com precisão métrica e a sanfona (único 

instrumento harmônico) executa os acordes que caracterizam o gênero. Tais acordes são 

executados também dentro de uma célula rítmica específica, o que traz ainda mais 

movimento para o elemento do ritmo da música. 

O tamanho diminuto da música favorece a construção do arranjo, porém este 

necessita ser suficientemente claro, até mesmo explícito, para que, em tão pouco tempo, 

o ouvinte estabeleça a conexão entre a sonoridade do Jingle e do repertório à qual o 

Jingle faz menção. 

O arranjador alcança seu intento fazendo uso simples das estruturas arquetípicas 

do repertório ao qual intenta remeter a sonoridade do Jingle da Tigre. 

Instrumentação – A zabumba e o triângulo compõem o naipe de percussão, 

qual na formação típica dos grupos de Forró tradicional do nordeste brasileiro. 

A sanfona traduz o elemento harmônico dentro da estrutura instrumental 

escolhida para acompanhar o cantor solista. 

A simplicidade na concepção da instrumentação faz coro com a simplicidade 

buscada pelo arranjo. 

Interpretação – Um cantor solista interpreta a letra, trazendo a característica de 

um sotaque levemente carregado na emissão aberta das vogais “e” e “o”, para remeter o 

ouvinte ao referencial dos cantores do repertório do Forró brasileiro, em regra provindos 

do nordeste do Brasil. 

Um coro feminino fica encarregado de “responder” ao tema durante a parte A da 

música. 



Também as cantoras trazem a característica de um sotaque levemente carregado 

na emissão aberta das vogais “e” e “o”, para remeter o ouvinte ao referencial das 

cantoras do repertório do Forró brasileiro, em regra provindos do nordeste do Brasil. 

A sonoridade da voz do cantor solista, para que esta remeta ao universo sonoro 

do Forró, deve trazer uma característica levemente anasalada, típica dos cantores do 

gênero. 

O cantor solista do Jingle traz todas as características descritas acima e remete o 

ouvinte ao universo sonoro do Forró. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O comercial da Tigre é composto por uma tríade expressiva: Jingle, imagens do 

filme publicitário e texto das locuções que antecedem e sucedem o Jingle. 

Figurando em menos de sessenta e três por cento do tempo do comercial e 

dividindo as atenções com outros dois elementos expressivos, o Jingle encontra 

dificuldade para ocupar o papel de protagonista do comercial. 

No entanto, ainda que não seja o protagonista do comercial, o Jingle da Tigre é 

um elemento de importância considerável dentro da estrutura do comercial veiculado 

pela televisão. 

As imagens do filme publicitário, em grande medida, nada fazem além de 

ilustrar os acontecimentos descritos pela letra do Jingle. A coreografia das personagens 

do filme publicitário, o figurino e a caracterização das personagens fazem menção 

explícita ao que é dito na letra do Jingle. 

Somente o texto das locuções tem caráter de maior importância do que o Jingle 

dentro do comercial. 

É pelo texto que o produto é explicitado antes da execução do Jingle e, pelo 

texto que sucede o Jingle, o consumidor é lembrado de que o produto em questão “custa 

menos de três por cento da obra”. 

Desse modo, Jingle e imagens do filme publicitário ambientam por traços de 

leveza expressiva, traços de sátira delicada, traços de pilhéria, a mensagem textual 

provinda das locuções. Para dizer o que o produto vem a dizer, ambienta-se a mensagem 

num clima de descontração e leveza. 

O Jingle cumpre, ainda que desde sua posição de coadjuvante no comercial, 

plenamente sua função: ele é suficientemente “leve”, absolutamente adequado à 

ambientação de que o texto das locuções necessita. 



 

3.20 Jingle Vale do Rio Doce 

 

Do aspecto estritamente composicional – a música 

Melodia – Como já foi dito anteriormente, a melodia de uma paródia deve ser 

analisada sob outro ponto de vista, que não a análise estrutural dos movimentos 

melódicos propriamente ditos. Afinal, este trabalho não se propõe a uma análise das 

melodias que fizeram parte da história da música brasileira, mas, sim, das músicas que 

compõe a história do Jingle no Brasil. 

Desse modo, é preciso que a análise da melodia do Jingle da Vale do Rio Doce 

seja fincada no modo como a melodia foi adequada à letra da paródia; vale dizer, como 

a melodia pinçada do repertório da música popular brasileira foi adequada à mensagem 

contida especificamente no Jingle. 

Primeiramente é preciso explicitar que, a rigor, a melodia não foi “pinçada do 

repertório da música popular brasileira”, mas foi “pinçada de uma música brasileira cuja 

versão se nos chegou ao conhecimento e faz parte do repertório da música brasileira, 

afinal a música original é parte do repertório da música norte-americana”. 

Em seguida, vale ressaltar que o Jingle da Vale do Rio Doce tem início naquela 

que seria a anacruse do compasso dezessete da música original – a versão original 

brasileira. 

Já na anacruse, existente na melodia original, foi feita a primeira alteração – aqui 

ainda sutil – na letra. 

Em seguida, vários pontos da melodia foram alterados – por vezes não muito 

sutilmente – para que fosse possível encaixar a letra na melodia ou, em determinados 

trechos, a melodia na letra. 

Harmonia – Assim como foi feito com a melodia, a análise harmônica do Jingle 

da vale do Rio Doce seja fincada no modo como a harmonia foi adequada à melodia  e à 

letra da paródia; vale dizer, como se deu a adequação do encadeamento harmônico com 

as novas letra e melodia criadas para a paródia. 

A harmonia original foi respeitada em todos os seus acordes, sem exceção. 

Melodia e letra foram adequadas de maneira a possibilitar que o compositor não 

precisasse efetuar uma mudança sequer na estrutura da harmonia original. 

Ainda que melodia e letra tenham sido alteradas ao longo do trecho, foi possível 

manter a harmonia original por um fator principal: o trecho é executado em compasso 



quaternário lento; portanto, o andamento facilitou a ação do compositor, que teve o 

conforto de uma estrutura distendida (o compasso quaternário) e um andamento lento a 

favorecerem as possibilidades de deslocamento da estrutura da sequência dos acordes da 

harmonia original. 

Ritmo – A balada lenta executada em compasso quaternário, encontrada já na 

música original, permite ao compositor a sucessão de frases literárias mais extensas, 

mais dilatadas. Permite, também, que os termos sejam elididos ao longo do compasso 

mais farto em tempo. Permite, finalmente, que as alterações feitas na melodia tenham 

“compensações” de tempo dentro de um mesmo compasso – sobra tempo para as 

adequações num compasso quaternário executado em andamento lento. 

Alternando notas longas e sequências de colcheias, todas as necessidades de 

adequação entre letra e melodia ficam à disposição do compositor, que tem, assim, seu 

trabalho facilitado pela própria estrutura rítmica da música original. 

 

Do aspecto estritamente composicional – a letra 

 

A anacruse, existente na melodia original, conta três notas e exigiu, já aqui, a 

primeira adequação entre melodia e letra da paródia: para que a frase “essa é minha” 

fosse cantada pelo uso de apenas três notas, foi necessária a elisão da palavra “minha”, 

pela qual sua sonoridade tornou-se “mia”, para que não interviesse no escopo da 

melodia. Em seguida, para que fosse possível caber a sílaba “da”, da palavra “vida”, no 

primeiro compasso, foi necessária a adequação da melodia à letra: uma semínima 

inexistente na melodia original foi colocada no segundo tempo do compasso, para 

contemplar a necessidade da letra. 

 

Essa é minha vida, é minha paixão 

 

Assim, entre a anacruse e o primeiro compasso, surgiram as necessidades de 

adequação de letra à melodia (pela elisão da palavra “minha”) e de melodia à letra (pela 

colocação de uma semínima sobressalente). Ambas surgiram e foram contempladas pela 

perícia do compositor. 

No entanto, inúmeras outras situações semelhantes surgiram ao longo de toda a 

letra: a necessidade de repetir o pronome “eu” numa mesma frase (adequação da letra à 

melodia): 



 

Por mais que eu lute pra ser quem eu sou 

 

A colocação de outra semínima para complementar a palavra “distância” 

(adequação da melodia à letra): 

 

Não importa a distância, leve o tempo que for 

 

Nas duas frases subseqüentes, as alterações feitas na melodia original são 

tamanhas, que o trecho parece não pertencer à mesma música, porém se adequam 

perfeitamente à letra: 

 

O que importa é essa força 

Que me leva onde eu vou 

 

Do mesmo modo dá-se perfeita adequação no trecho final do Jingle, que volta a 

se assemelhar com a melodia original. 

 

E então 

Colorir esse mundo como nunca se viu 

Com as cores do nosso Brasil 

 

O todo literário composto pela letra do Jingle intenta conotar o brasileiro qual o 

cidadão que luta, que vence as dificuldades, que orgulha do Brasil. Sempre tendo ao seu 

lado aqueles que acreditam no Brasil e no brasileiro; tendo ao seu lado uma empresa 

como a Vale do Rio Doce. 

Como a letra traz em si certo lirismo estilístico, faz-se necessária a 

complementação textual da mensagem, que vem pela locução feita pela atriz Fernanda 

Montenegro, que empresta sua credibilidade ao texto, ao anunciante. 

 

Do aspecto estrito da produção do Jingle 

Arranjo – Os sons provindos de um teclado criam a atmosfera sonora de uma 

balada quaternária, executada em andamento lento. 



O arranjo tenciona criar uma espécie de “clima sonoro” por sobre o qual o cantor 

solista entoa a melodia. 

O andamento lento se aproxima de um ad libitum instrumental, que, ainda mais, 

serve apenas de estofo sonoro. 

O crescendo que se dá no volume e na intensidade sonora do todo musical pelo 

final da peça, a anteceder a chegada da palavra “Brasil”, não altera o andamento da 

música, somente a constituição sonora – é o “clima sonoro” pautando o arranjo para 

prover de aumento de som o aumento da importância do que diz a letra. 

Instrumentação – Todos os sons dos instrumentos provêm de um teclado. 

O acuro na produção do Jingle se revela; afinal, a sonoridade lembra muito de 

perto a de instrumentos acústicos. 

Um piano, um contrabaixo, um naipe de cordas de uma orquestra sinfônica, 

compõem a teia sonora do arranjo. 

Interpretação – O cantor solista interpreta todo o Jingle pela região mais aguda 

de sua voz. 

Ao interpretar a letra sem o auxílio sequer de um coro pelo refrão, fica ao 

encargo do cantor solista prover as linhas melódicas da música de todas as 

características interpretativas. 

Vem dessa necessidade a escolha pela região aguda. 

Visando a aumentar a intensidade dramática do que diz a letra, a região aguda 

favorece o arroubo interpretativo. Numa palavra, numa expressão chã: não se grita o 

amor pela pátria utilizando a região grave da voz masculina; não se grita, em regra, 

utilizando a região grave. 

A escolha da interpretação ficou, então, situada numa tênue linha a separar o 

caráter emotivo e o caráter apelativo da sonoridade final da música. Por vezes 

resvalando em um e em outro dos dois caráteres. 

 

Do Jingle como parte da mensagem publicitária 

O comercial tem três elementos expressivos componentes: as imagens do filme 

publicitário, o Jingle e a locução do texto proferido pela atriz Fernanda Montenegro. 

Ladeado por outros dois elementos expressivos, o Jingle ocupa um lugar preciso, 

definido, mas não central no comercial. O Jingle não protagoniza o discurso do 

comercial da Vale do Rio Doce. 



Em verdade, o elemento menos essencial ao comercial é o Jingle.  É possível 

imaginar a sucessão das imagens do filme publicitário embaladas por uma trilha sonora 

adequada, eventualmente sem letra, e a locução do texto a perfazerem o todo da 

mensagem publicitária. 

Fato é que o Jingle contribui para com o caráter emotivo que o comercial intenta 

deixar transparecer. Essa é a função preponderante do Jingle no comercial da Vale do 

Rio Doce. O Jingle é estruturado para isso, desde a escolha da música sobre a qual se dá 

a paródia – a música traz consigo o histórico da emotividade – até a interpretação 

pautada por arroubos estilísticos da voz aguda do cantor solista, passando pelas frases 

da letra (“por mais que eu lute”, “o que importa é essa força”, “... do nosso Brasil”). 

O Jingle não é o protagonista do comercial, porém cumpre a função destinada a 

ele: trazer à tona o caráter emotivo da música que embala o texto e as imagens do filme 

publicitário que compõem o comercial. 

 

Considerações – Era da Internet 

 

Pelo início da década de 2000, o Brasil conta um número significativo de 

residências nas quais a Internet chega pelo aparelho microcomputador. O principal 

veículo de comunicação de toda a segunda metade do século XX, a televisão, disputa o 

espaço da atenção dos habitantes da casa com as diversas possibilidades de 

entretenimento que surgiram na aqui chamada Era dos Meios Digitais: a Internet, na 

qual coexistem sites de busca, sites de jogos infantis, blogs, fotologs, salas de 

conversação, toda a gama daquilo a que se chamam redes sociais, inúmeras 

possibilidades de interação, incluindo compartilhamento de música; o Ipod, que permite 

a comunicação em movimento, a integração às redes sociais pelo mesmo aparelho no 

qual é possível o armazenamento de uma grande quantidade de música; o Ipad, que 

possibilita toda a gama de comunicabilidade de um microcomputador, porém móvel, no 

qual se armazena e do qual é possível compartilhar música; o Iphone que possibilita o 

contato telefônico em movimento ao mesmo tempo em que se armazena música; entre 

tantos outros aparelhos de que a Nova Tecnologia abastece a sociedade contemporânea. 

Todos eles com o dispositivo que permite a aproximação com uma única dentre as Seta 

Artes: a Música. 

O princípio do século XXI indicou: a difusão da música tornou-se mais rápida, 

muito mais simples, inúmeras vezes mais ampla. Contudo, indicou também para as 



possibilidades do mais simples e rápido modo de gravação das músicas. Assim como as 

ferramentas de difusão evoluíram a ponto de possibilitar que a faixa de um CD seja 

compartilhada entre um ouvinte do Brasil e outro ouvinte da República Tcheca no 

tempo de um download, as ferramentas de registro fonográfico, de gravação, das 

músicas evoluíram desde permitir a correção de pequenos erros de execução até a 

possibilidade de um só músico, em seu próprio quarto, simule a sonoridade de uma 

orquestra sinfônica com real efeito de veracidade. 

Desse modo, no que tange especificamente à produção de Jingle, todas as 

facilidades no processo de gravação se encontram à mão dos estúdios ou dos home 

studios de compositores e músicos. 

No entanto, à parte as facilidades e amplas possibilidades de utilização dos 

recursos de gravação, o Jingle da primeira década do século XXI se encontra a perder 

espaço no complexo expressivo do comercial. 

Dividindo o espaço expressivo com os mesmos elementos com os quais 

coabitava dentro do comercial da Era da Televisão – o texto da locução e as imagens do 

filme publicitário –, o Jingle poderia encontrar maior amplitude de veiculação e até 

mesmo de armazenamento, por conta da gama de aparelhos tecnológicos de uso pessoal 

que permitem armazenamento e compartilhamento de música; encontrando tal 

amplitude, o Jingle manteria intactas sua função e seu papel relevante, de protagonista, 

dentro da estrutura do comercial. 

Em verdade, a análise dos Jingles produzidos e veiculados na Era da Internet 

demonstrou que o uso dos recursos de linguagem são direcionados, já no nascedouro da 

estruturação do comercial, para a construção de uma música que ora tende a se tornar 

apenas a trilha sonora do comercial, ora desempenha a função de identificar o produto 

com a celebridade responsável pela interpretação, ora desempenha a função de criar a 

ambiência para o consumo do produto; raras vezes o Jingle é o protagonista do 

comercial, a mensagem completa em si. 

Ademais, a estruturação do próprio Jingle da década de 2000, por vezes 

apresenta evidentes falhas estruturais que vão desde no uso da linguagem (tanto da 

linguagem musical, melodia, harmonia, ritmo, quanto da linguagem literária, a letra) até 

o uso da Língua (no caso específico, a Língua Portuguesa). Desprovido da função de 

levar à imaginação do ouvinte as imagens às quais este não tem acesso, o Jingle 

adquiriu a prerrogativa de não mais ser, necessariamente, uma mensagem completa e 



passou a ser construído como a ser escorado pelas sequências das imagens do filme 

publicitário e até mesmo pelo texto da locução. 

Assim, as análises dos Jingles da Era da Internet revelam que, por vezes, o Jingle 

foi utilizado dentro da estrutura do comercial como um componente expressivo capaz de 

levar ao ouvinte uma espécie de identificação da música com o produto, fosse pelo 

ritmo da música, fosse pelo gênero, fosse pelo texto da letra, a função da música no 

comercial seria permitir a mais rápida identificação do produto. Outras vezes, o Jingle 

foi utilizado para ajudar a ambiência do consumo, ligando a música tanto ao momento 

quanto ao local onde o produto é costumeiramente consumido. Outras vezes, o Jingle é 

estruturado apenas para ser interpretado por uma personalidade da música popular com 

a qual o anunciante intenta atrelar a imagem de sua marca; a música interpretada tem 

importância diminuta frente à importância de quem a interpreta, afinal, anunciante (e/ou 

produto) visa a ter sua imagem atrelado à celebridade, não à música. Outras vezes, 

ainda, o Jingle nada mais é do que a trilha sonora do comercial; para dar um contexto 

sonoro distinto da mensagem falada sem nenhum resquício de sonorização, o Jingle é 

estruturado como fora uma música extraída do repertório da música popular e inserida 

no comercial. Por fim, há o comercial no qual o Jingle é o protagonista do complexo 

expressivo; é delega ao Jingle a função de ser uma mensagem completa em si que 

empresta seu espaço dentro do comercial para a sequência de imagens do filme 

publicitário. 

Os Jingles dos produtos Cerveja Brahma Chopp, Guaraná Antarctica (1), Itaú, 

Pão de Açúcar, Penalty e Vale do Rio Doce fazem parte do primeiro grupo mencionado: 

o Jingle foi utilizado dentro da estrutura do comercial como um componente expressivo 

capaz de levar ao ouvinte uma espécie de identificação da música com o produto. 

Alguns dos Jingles identificam o produto pelo ritmo da música, outros pelo gênero, 

outros pela letra, outros ainda pela produção sonora do Jingle. De todo modo, a função 

da música no comercial é permitir a mais rápida identificação do produto pela música 

que embala o comercial, que sinaliza para determinada característica do produto. Como 

tal, o Jingle não protagoniza o comercial, partilha o complexo expressivo com a 

conceituação das imagens do filme publicitário ou com o texto falado da locução. 

Os Jingles dos produtos Cerveja Itaipava, Cerveja Kaiser Tigre (1) e Tigre (2) 

fazem parte do segundo grupo mencionado: os comerciais são estruturados de modo ao 

Jingle ser utilizado para ajudar criar a ambiência do consumo; seja a música ligada ao 

momento ou ao local onde o produto é costumeiramente consumido, seja a música 



utilizada no contexto do uso do produto. Em ambos os casos, o Jingle é apenas o 

complemento expressivo de uma mensagem estruturada sobre outros dois pilares: o 

texto da locução e as imagens do filme publicitário. 

Os Jingles dos produtos Guaraná Antarctica (2), Lojas Marabraz, Nova Schin e 

Sucrilhos Kellogg’s fazem parte do terceiro grupo mencionado: o comercial é 

estruturado de modo a atrelar a imagem da marca do anunciante com uma personalidade 

da música popular brasileira, que interpreta o Jingle do comercial. A música a ser 

interpretada tem importância muito pequena se comparada à importância de quem a 

interpreta; afinal, o anunciante visa a ter sua imagem e a imagem de seu produto 

atrelados à celebridade, não à música que a celebridade interpreta. O Jingle se distancia 

ainda mais do papel de protagonista do comercial, pois divide o espaço expressivo não 

mais apenas com texto falado da locução e imagens do filme publicitário; um novo 

componente do comercial, o intérprete do Jingle, é o protagonista do complexo 

expressivo. 

Os Jingles dos produtos Bradesco, Claro, Coca-Cola, Fiat Uno e Shampoo Dove 

fazem parte do quarto grupo mencionado: o comercial é estruturado sobre pilares que 

não são a música: texto falado da locução, imagens do filme publicitário e até mesmo 

texto escrito na tela por sobre as imagens ocupam o papel de protagonista do complexo 

expressivo; o Jingle nada mais é do que a trilha sonora do comercial; a música é 

utilizada para dar um contexto sonoro distinto da mensagem falada sem nenhum 

resquício de sonorização. Por vezes o Jingle é estruturado como fora uma música 

extraída do repertório da música popular e inserida no comercial, por vezes a letra do 

Jingle é composta em idioma diferente do Português, por vezes a letra é balbuciada em 

monossílabos sonoros que não perfazem um texto inteligível. Sob qualquer uma das 

formas, o Jingle habita o complexo expressivo do comercial apenas para que a 

mensagem não seja emitida sem o componente musical, com o qual o ouvinte está 

acostumado desde há muito e do qual ainda é difícil abrir mão. 

Por fim, há o comercial do quinto grupo mencionado; aquele no qual o Jingle é o 

protagonista do complexo expressivo. O Jingle do produto Shampoo Johnsson’s é um 

exemplo do comercial que delega ao Jingle a função de ser uma mensagem completa em 

si, incumbe o Jingle do papel de protagonista do complexo expressivo e permite que 

este empreste seu espaço dentro do comercial para a sequência de imagens do filme 

publicitário. 



O discurso do Jingle na Era da Internet é estruturado tendo em vista a mesma 

tríplice coexistência dos elementos expressivos do comercial da Era da Televisão, 

porém com possibilidades de tornar a produção mais rápida e a capacidade de 

armazenamento e compartilhamento inúmeras vezes mais amplas. Justamente por estes 

motivos, a estruturação do discurso do Jingle deveria ser ainda mais acurada, pois o 

Jingle seria fundamental para a concretização de um comercial bem construído, bem 

qualificado e muitas vezes mais disseminado. 

No entanto, pode-se observar que a década de 2000 assistiu a um comercial que 

restringiu a importância do Jingle, delimitando seu espaço de ação de modo a transferir 

o protagonismo do complexo expressivo – outrora fincado na música – para o texto 

falado da locução ou para a sequência de imagens do filme publicitário. Ao 

desempenhar diferentes espécies de funções complementares da mensagem 

protagonizada por outro elemento componente do comercial, o Jingle, por vezes, foi o 

elemento expressivo cuja função principal se define pela identificação da música com o 

produto. Nos casos específicos dos comerciais da Cerveja Brahma Chopp e do Guaraná 

Antarctica (1), o traço de identificação se dá, sobretudo, pelo ritmo da música, seja pelo 

elo estabelecido entre o Samba e o futebol naquele, seja pela identificação da música 

com o produto tipicamente brasileiro neste. 

Já nos comerciais do Itaú, Penalty e Vale do Rio Doce, o traço de identificação 

se dá, sobretudo, pelo gênero da música, sendo os primeiros identificados pelo estilo 

contemporâneo da música e o terceiro identificado pelo estilo de maior apelo emocional 

da música, enquanto o comercial do Pão de Açúcar tem em seu Jingle a tentativa de 

buscar a identificação com o conceito e até mesmo com o slogan de campanhas 

anteriores. 

Os comerciais dos produtos Guaraná Antarctica (2), Lojas Marabraz, Nova 

Schin e Sucrilhos Kellogg’s têm em sua estrutura a intenção de atrelar a imagem da 

marca do anunciante com uma personalidade da música popular brasileira, a mesma que 

interpreta o Jingle do comercial. As duplas (não-sertaneja e sertaneja) daqueles ou a 

cantora solista e a personagem fictícia destes são celebridades (reais e não-reais) cujas 

imagens e projeções despertam o interesse dos anunciantes; seja por personalidades de 

sucesso individuais reunidos numa dupla, seja por personalidades-em-dupla de sucesso 

individual, seja pela celebridade que traz consigo a imagem da prosperidade, seja pela 

personagem fictícia que representa a força. Seja por qualquer um dos motivos, a música 



a ser interpretada tem importância muito pequena se comparada à importância de quem 

a interpreta – este, sim, o verdadeiro protagonista do comercial. 

Os Jingles dos produtos Cerveja Itaipava, Cerveja Kaiser, Tigre (1) e Tigre (2) 

são estruturados de modo a tornar mais nítida a ambiência do consumo do produto 

anunciado, seja a música ligada ao momento e/ou ao local onde o produto é 

costumeiramente consumido, como nos casos específicos daqueles, seja a música 

utilizada no contexto do uso do produto, como nos casos específicos destes. 

Por sua feita, os comerciais dos produtos Bradesco, Claro, Coca-Cola, Fiat Uno 

e Shampoo Dove evidenciam uma espécie de transformação ocorrida na função do 

Jingle: o Jingle passa a ser uma espécie de trilha sonora do filme publicitário, afinal, o 

comercial é estruturado sobre os pilares do texto falado da locução (Shampoo Dove), 

das imagens do filme publicitário (Bradesco, Claro, Fiat Uno) e até mesmo do texto 

escrito na tela por sobre as imagens (Coca-Cola). 

Porém, a sinalizar que o Jingle ainda pode ser o protagonista do comercial, o 

elemento completo em si responsável por transmitir a mensagem sem necessitar do 

texto falado da locução, tampouco das imagens do filme publicitário – sem, contudo, se 

embater com estes –, há o exemplo do Jingle do Shampoo Johnsson’s, o comercial que 

delega ao Jingle a função de ser uma mensagem completa em si e cujo Jingle cumpre 

plenamente a função a ele delegada. 

Partindo, pois, do princípio de que a análise da função do Jingle da Era da 

Internet passa, portanto, pela convivência deste com outros elementos expressivos 

dentro do comercial, pela possibilidade de maior facilidade na produção atrelada à 

maior capacidade de armazenamento e compartilhamento de músicas em aparelhos de 

que as novas tecnologias de comunicação provêm a sociedade continuamente e, 

sobretudo, pela necessidade de o Jingle angariar para si a atenção do ouvinte, do 

telespectador, do internauta, é possível delimitar a porção ocupada pelo Jingle dentro do 

comercial da década de 2000: cabe ao Jingle o espaço expressivo da ambientação da 

mensagem, da ambientação do próprio consumo, da identificação entre música e 

produto, por vezes até mesmo a função de ser o mais importante elemento dentro da 

estrutura do comercial. É possível notar, também, que, ao perder importância na 

estruturação do comercial, o Jingle pode vir a se tornar uma espécie muito definida de 

trilha sonora do filme publicitário; a música sem a qual a mensagem ganharia uma 

textura com característica de alguma rispidez, a música que habita o comercial como 



fora o “pano de fundo” sonoro que “suaviza” um texto falado ou uma sequência de 

imagens que transcorrem durante trinta segundos. 

Ainda mais um adendo nos permitiria perscrutar o âmbito do compositor do 

Jingle da década de 2000. Isento da obrigatoriedade de estruturar uma música para o 

comercial que fosse completa em si, que trouxesse consigo nítida e precisa toda a 

mensagem a ser emitida, teria o compositor do Jingle da primeira década do século XXI 

sido vítima de uma espécie de “acomodação” e, de alguma maneira, se “descuidado” da 

estruturação de seu Jingle? As facilidades de produção e difusão trazidas pelas novas 

tecnologias de comunicação teriam tornado o compositor menos atento a cada uma das 

etapas da estruturação de sua música? O que teria ocorrido primeiro?, o compositor “se 

acomodou”, negligenciou o acuro de estruturação de seu Jingle, e, por conta da 

diminuição da qualidade de sua música, o comercial restringiu aa importância do 

Jingle? Ou o comercial, refém da necessidade premente de prender a atenção do 

ouvinte, do telespectador, do internauta, restringiu a importância do Jingle e, por conta 

do novo papel da música no comercial, o compositor “se acomodou” e deixou de 

estruturar o seu Jingle de modo a ser este uma mensagem completa em si? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões 

 

Se o leitor que ora sustenta em suas mãos estas páginas que resultaram da 

pesquisa acerca de um Objeto de Estudo que conta quase oitenta anos de existência 

folhear novamente estas muitas páginas e se deparar com a amostra 10, que figura no 

Capítulo II, poderá notar que, entre os 237 comerciais constantes da amostra submetida 

à Análise de Conteúdo, um total de 193 deles não utilizam o Jingle em sua construção. 

Exatos 81,434% dos comerciais da amostra selecionada dentre a população de 

comerciais colecionados para representar parte da produção de comerciais daquela a que 

aqui chamamos Era dos Meios Digitais não utilizam o Jingle em sua construção. O 

leitor, seguramente, notará o dado alarmante: quase 82% dos comerciais produzidos na 

primeira década do século XXI são estruturados a partir de elementos expressivos 

distintos do Jingle – o texto da locução falado por sobre uma trilha sonora, a 

dramatização de cenas sem nem mesmo contar com a trilha sonora, a sucessão de 

imagens pontificadas por frases escritas na tela, o texto falado e a vinheta de assinatura 

a fechar o comercial, entre outras formas de estruturação, todas elas a abdicar do Jingle 

tal como foi definido pelo início deste trabalho. 

No entanto, o dado que saltaria aos olhos do fiel leitor pela altura da Tabela 10 

tornou-se ainda mais preciso quando do final do Capítulo II. Ali se deu a comprovação 

estatística de que, de fato, o tempo médio destinado ao Jingle dentro do complexo 

expressivo do comercial foi reduzido de 76,5% em comparação à média de tempo 

destinado ao Jingle pela primeira metade do século XX, naquela a que aqui 

denominamos Era do Rádio, e de 74,8% em comparação à média de tempo destinado ao 

Jingle pela segunda metade do século XX, naquela a que aqui denominamos Era da 

Televisão. 

A diminuição do tempo médio destinado ao Jingle dentro do comercial indica a 

flagrante redução de espaço expressivo e, portanto, uma espécie muito bem definida de 

perda de importância, de troca de papel, do Jingle no processo de estruturação da 

mensagem comercial; no que tange à distribuição de tempo dentro do comercial, o 

Jingle passou de protagonista a coadjuvante na Era dos Meios Digitais. Note-se, de 

modo fundamental, que a diminuição do tempo médio destinado ao Jingle denota uma 

contingência funcional: o Jingle teve drasticamente diminuída a função outrora bastante 

bem desempenhada de levar a mensagem do polo emissor ao polo receptor do processo 



comunicacional; e uma contingência estrutural: o comercial, estruturado de modo a ter o 

Jingle como mero coadjuvante de seu complexo expressivo, impõe ao Jingle uma 

estruturação previamente destinada ao papel menos importante – o Jingle passa a ser 

estruturado de modo a atender uma solicitação menos completa, menos abrangente, 

menos definitiva no processo de levar ao receptor a mensagem construída pelo emissor. 

Naturalmente esta pesquisa, ao não abordar todos os aspectos da funcionalidade 

de um Jingle – não mediu o número de veiculações de comerciais nos quais o Jingle 

aparece como figura protagonista, não mensurou o montante financeiro destinado ao 

Jingle na confecção de um comercial, não dimensionou o efeito do Jingle no polo da 

recepção da mensagem –, ao contrário, restringiu o foco do Recorte de Pesquisa ao 

Jingle inserido no âmbito do aqui denominado comercial, não se alastrando sequer para 

o âmbito do Jingle inserido em campanhas políticas ou eleitorais; a pesquisa manteve o 

olhar estritamente para a função do Jingle dentro do comercial publicitário. 

No entanto, a funcionalidade do Jingle inserido no comercial pode – e deve – ser 

considerada qual uma amostra dentro da população. A perda de importância, a mudança 

de papel do Jingle especificamente dentro do comercial pode – e deve – indicar uma 

perda de importância, uma mudança do papel de protagonista para o papel de 

coadjuvante que o Jingle passou a desempenhar em todo o processo comunicacional a 

partir daquela a que chamamos Era dos Meios Digitais. 

Porém, à pesquisa que aqui se apresenta não bastava concluir que a perda de 

importância do Jingle dava-se apenas em seu aspecto quantitativo, temporal; era preciso 

perscrutar o aspecto qualitativo do Jingle, averiguar se, à perda de espaço temporal, 

vinha somada alguma espécie de perda qualitativa. Esta era a missão a ser encampada 

pelo Capítulo III. 

Mas como avaliar qualquer espécie de “perda qualitativa” de um elemento 

expressivo cuja matéria prima é uma arte? Como avaliar maior ou menor qualidade de 

uma música? 

A tarefa não é simples, de fato; ao contrário: é penosa e caminha por uma tênue 

linha que separa o subjetivismo de uma espécie de “gosto pessoal” do objetivismo de 

uma análise técnico-musical que levaria todo e qualquer Jingle a ser considerado “arte 

menor”, por vezes sequer ser considerado “música”. Para realizar a tarefa com precisão 

seria preciso encontrar um ponto no qual a análise encontraria aquilo que, em regra, 

define e qualifica uma obra de arte e, por conseguinte, o elemento estritamente musical 

do Jingle: a análise do modo como foram utilizados os recursos da linguagem para se 



estabelecer o discurso. No caso específico, como foram utilizados os recursos da 

linguagem musical para se estabelecer o discurso musical. Enfim, seria preciso 

encampar uma análise que revelasse o modo como se deram os processos de 

estruturação dos Jingles nas diferentes épocas da história da produção de Jingles no 

Brasil. 

Contudo, ao analisar apenas o aspecto estritamente musical do Jingle, o modo 

como foram utilizados os recursos de linguagem para se construir o discurso, a instância 

puramente artística do Objeto de Estudo, a presente pesquisa não estenderia a análise a 

um par de flancos de vital importância no que tange à visão completa de um Jingle: a 

instância da produção e a instância da inserção de uma peça artística dentro de um 

complexo expressivo comunicacional. A primeira poderia revelar aspectos 

fundamentais para a compreensão do discurso do Jingle, sobretudo pela possibilidade de 

se observar a influência que os meios de comunicação e suas linguagens diversas 

provocaram na estruturação do Jingle e aa transformações que as novas tecnologias de 

comunicação proporcionaram tanto no polo da estruturação quanto no polo da 

veiculação do Jingle. A segunda poderia revelar o modo como o discurso musical se 

modificou e se adequou às modificações ocorridas no modo de se estruturar a 

mensagem contida no comercial ao longo dos quase oitenta anos de história do Jingle 

no Brasil. 

A análise dos Jingles contidos nas amostras revelou uma espécie de curva 

parabólica em cujo trecho ascendente se encontra a Era do Rádio, na qual a estruturação 

do Jingle – e do próprio comercial no qual este se encontrava inserido e do qual, por 

vezes, era o único elemento expressivo – ainda se encontrava em processo de 

aprendizado, tanto do uso dos recursos da linguagem quanto do uso dos recursos 

técnicos e tecnológicos de produção e de veiculação pelo meio de comunicação, o 

Rádio. 

A curva parabólica encontra seu ponto culminante pela segunda metade do 

século XX, quando daquela aqui chamada Era da Televisão. A estruturação das 

mensagens encontrou o ponto mais alto de sofisticação criativa, os mais requintados 

procedimentos no uso dos recursos da linguagem, o mais preciso conhecimento das 

ferramentas tecnológicas a serem usadas na construção da mensagem musical, um pleno 

domínio da linguagem dos meios – tanto o Rádio quanto a Televisão – pelos quais as 

mensagens seriam transmitidas, veiculadas. 



No trecho descendente da parábola encontramos a aqui chamada Era dos Meios 

Digitais, na qual a estruturação do Jingle obedece a uma necessidade intrínseca ao 

comercial de chamar – imediatamente – e prender – pelo máximo de tempo possível – a 

atenção do receptor da mensagem. O discurso do comercial, então, é estruturado de 

modo a restringir o espaço dedicado a um elemento expressivo composto 

primordialmente de uma arte, manifestação expressiva que, eventualmente, requisitaria 

do receptor uma dedicação de que ele não dispõe; uma atenção que ele não está 

disponível a emprestar a uma peça publicitária. 

Desse modo, pela análise dos Jingles da amostra do presente trabalho, é possível 

notar um declínio na utilização dos recursos de linguagem, uma espécie de 

“empobrecimento da linguagem”, que revela uma perda qualitativa no modo de 

estruturação do Jingle pelo início desta a que chamamos Era dos Meios Digitais. 

Após avaliar as constatações advindas tanto da Análise de Conteúdo constante 

no Capítulo II quanto da Análise do Discurso que constitui o Capítulo III, a presente 

pesquisa pode responder à Pergunta de Pesquisa: qual a importância, qual o papel 

desempenhado pelo Jingle na Era dos Meios Digitais? 

O Jingle perdeu importância dentro do comercial da Era dos Meios Digitais e 

não mais ocupa o papel de protagonista desempenhado há algum tempo; ora 

desempenha o papel de coadjuvante. 

Tal resposta corrobora a Hipótese de Pesquisa: o Jingle vem perdendo 

importância na Era dos Meios Digitais; deixou de ser o protagonista, passou a ser um 

coadjuvante funcional e vem, aos poucos, cedendo espaço para outras espécies de 

discursos expressivos que habitam o comercial. 

Por fim, resta a esta pesquisa deixar as sementes para novas pesquisas, para a 

construção do conhecimento acerca do presente Objeto de Estudo, o Jingle, e até mesmo 

para a construção do conhecimento acerca de novas formas de incorporação ou 

articulação da música a serviço do mercado. 

A causa principal pela perda de espaço, de importância do Jingle seria a 

dificuldade em chamar e manter a atenção do receptor? Ou, ao contrário, a qualidade 

composicional dos Jingles entrou em declínio e o receptor não mais demonstrou 

interesse pela peça publicitária que trazia o Jingle como protagonista? Seriam 

concomitantes e coincidentes o declínio no uso dos recursos de linguagem do Jingle da 

publicidade brasileira e o declínio no uso dos recursos de linguagem na produção de 

música popular brasileira? Seria o período de mais completa estruturação do Jingle 



coincidente e concomitante com o período no qual a música popular era a mais 

importante manifestação cultural do povo brasileiro? Finalmente: Seria a Era dos Meios 

Digitais aquela que poria fim ao Jingle como elemento expressivo do processo 

comunicacional constante do comercial publicitário? 

Possivelmente seja esta a mais importante contribuição desta pesquisa: abrir o 

flanco para o estudo de um Objeto que pode revelar um entre tantos aspectos da 

publicidade e, direcionando o olhar para a publicidade, tentar enxergar parte das 

manifestações da sociedade no princípio do século XXI: uma sociedade conectada, 

fragmentada, tecnologicamente muito desenvolvida; pronta para ser estudada, 

compreendida e, eventualmente, transformada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glossário de Termos Específicos 
 

 

Acorde – acordo entre primeira, a terceira e a quinta notas da Escala Maior ou da 

Escala Menor, tocadas simultaneamente; podem ser agregadas outras notas a um 

acorde além das mencionadas. Utilizado na História da Música desde os 

primórdios do século XIV. 

 

Acorde Diminuto – acorde composto pela primeira nota da Escala Maior, 

terceira nota da escala maior alterada meio tom para baixo, quinta nota da escala 

maior alterada meio tom para baixo e nota da escala maior alterada um tom para 

baixo. Utilizado na História da Música a partir da segunda metade do século 

XVIII. 

 

Acorde Hexafônico – acorde menor, composto por seis notas, a saber: primeira, 

terceira, quinta, sétima, nona e décima primeira notas da Escala Menor. 

Utilizado na História da Música a partir da segunda metade do século XIX. 

 

Ad libitum – trecho de uma música executado sem uma pulsação fixa; 

livremente, ao modo do executante. 

 

Anacruse – trecho de melodia que antecede o próximo compasso; em regra, 

usada antes do primeiro compasso de uma música. 

 

Andamento – velocidade na qual uma música é executada. 

 

Arpejo – sucessão melódica das notas que compõe um acorde. 

 

Arranjo – trabalho de construção da linguagem sonora que o produto final da 

gravação de uma música apresentará ao ouvinte. 

 

Autodiegético – narrado em primeira pessoa. 

 



Backing vocals – cantores que não executam a melodia principal e, portanto, dão 

apenas sustentação harmônica ou rítmica à execução de um cantor solista. 

 

 Balada – gênero musical grafado em compasso quaternário, de andamento lento. 

 

Belcanto – técnica de canto advinda da Escola Italiana, na qual a potência vocal, 

a inflexão de vogais e consoantes, o acuro na aplicação das técnicas de 

respiração visam a aproximar aspirantes a cantores dos experts cantores da 

Ópera Italiana. 

 

Bicorde – acorde composto por apenas duas das três notas de um acorde maior 

ou menor. 

 

Blues – gênero de música norte-americana, de origem negra, pautada pela 

rítmica lenta, harmonia simples e melodias pautadas pelas notas do acorde. 

 

Bocca Chiusa – trecho musical interpretado pelo cantor com a boca fechada, 

como numa espécie de murmúrio. 

 

Boogie-woogie – ritmo quaternário tipicamente norte-americano, muito popular 

entre as décadas de 1930 e 1940. 

 

Bossa Nova – movimento musical iniciado no Brasil pelo final do ano de 1958, 

que revelou para o mundo musical grandes letristas como Vinícius de Morais, 

compositores como Antônio Carlos Jobim e intérpretes como João Gilberto. 

Teve como estofo musical a influência das requintadas melodias que fazem uso 

do recurso do cromatismo, além de harmonias inspiradas no repertório do Jazz 

norte-americano. 

 

Bumbo – parte do instrumento de percussão bateria, situado abaixo do baterista, 

acionados por um pedal pressionado pelo pé direito do executante. 

 

Caixa – parte do instrumento de percussão bateria, situada à frente do baterista, 

acionada pela baqueta do executante. 

 



Campo Harmônico – sucessão de acordes montados sobre as notas de uma 

escala; cria a ambiência sonora da tonalidade. 

 

Chocalho – instrumento de percussão, em regra cilíndrico, tocado pelo 

movimento ritmado do punho do instrumentista. 

 

Chimbau – parte do instrumento de percussão bateria; par de pequenos pratos 

situados à esquerda do baterista, acionados por um pedal pressionado pelo pé 

esquerdo do executante. 

 

Clava – par de pedaços de madeira envernizados, tocados um contra o outro; 

instrumento de percussão. 

 

Colcheia – figura musical que equivale a 1/8 (um oitavo) do tempo estabelecido 

para a pulsação da música. 

 

Compasso – medida de tempo que varia de acordo com a acentuação do tempo 

forte de uma música. 

 

Compasso Binário – compasso que tem acentuação a cada dois tempos 

estabelecidos para a pulsação da música. 

 

Compasso Quaternário – compasso que tem acentuação a cada quatro tempos 

estabelecidos para a pulsação da música. 

 

Compasso Ternário – compasso que tem acentuação a cada quatro tempos 

estabelecidos para a pulsação da música. 

 

Contracanto – melodia diferente da melodia principal, executada enquanto a 

melodia principal encontra-se em pausa ou soando numa nota longa. 

 

Convenções – células rítmico-melódicas que estabelecem momentos precisos ao 

longo de uma execução. 

 



Crescendo – termo italiano relacionado à dinâmica da música. Indica que, pouco 

a pouco, a sonoridade deve aumentar de volume. 

 

Cromático – que dista apenas meio tom da nota anterior. 

 

Diatônico – que dista da nota anterior o mesmo intervalo encontrado na Escala. 

 

Dinâmica – variação de volume o longo de uma execução musical. 

 

Dissonância – nota que não pertence à Escala, aderida a uma melodia ou a um 

acorde. 

 

Dominante – acorde maior montado sobre a quinta nota da Escala. 

 

Encadeamento – sucessão harmônica de acordes. 

 

Escala – sucessão de sete notas diferentes, em sentido ascendente, sem permitir 

ausência de notas entre a primeira e a oitava. 

 

Escala Maior – sucessão de sete notas diferentes, em sentido ascendente, sem 

permitir ausência de notas entre a primeira e a oitava, respeitando a relação de 

distâncias entre as notas: um tom entre a primeira e a segunda notas, um tom 

entre a segunda e a terceira notas, meio tom entre a terceira e a quarta notas, um 

tom entre a quarta e a quinta notas, um tom entre a quinta e a sexta notas, um 

tom entre a sexta e a sétima notas e meio tom entre a sétima e a oitava notas. 

Também chamado de “Modo Maior”. 

 

Escala Menor – sucessão de sete notas diferentes, em sentido ascendente, sem 

permitir ausência de notas entre a primeira e a oitava, respeitando a relação de 

distâncias entre as notas: um tom entre a primeira e a segunda notas, meio tom 

entre a segunda e a terceira notas, um tom entre a terceira e a quarta notas, um 

tom entre a quarta e a quinta notas, um tom entre a quinta e a sexta notas, um 

tom entre a sexta e a sétima notas e meio tom entre a sétima e a oitava notas. 

Também chamado de “Modo Menor”. 



 

Escala Menor Harmônica – sucessão de sete notas diferentes, em sentido 

ascendente, sem permitir ausência de notas entre a primeira e a oitava, 

respeitando a relação de distâncias entre as notas: um tom entre a primeira e a 

segunda notas, meio tom entre a segunda e a terceira notas, um tom entre a 

terceira e a quarta notas, um tom entre a quarta e a quinta notas, meio tom entre 

a quinta e a sexta notas, um tom e meio entre a sexta e a sétima notas e meio tom 

entre a sétima e a oitava notas. 

 

Escala Menor Melódica – sucessão de sete notas diferentes, em sentido 

ascendente, sem permitir ausência de notas entre a primeira e a oitava, 

respeitando a relação de distâncias entre as notas: um tom entre a primeira e a 

segunda notas, meio tom entre a segunda e a terceira notas, um tom entre a 

terceira e a quarta notas, um tom entre a quarta e a quinta notas, meio tom entre 

a quinta e a sexta notas, um tom entre a sexta e a sétima notas e meio tom entre a 

sétima e a oitava notas. 

 

Família – grupo de instrumentos cuja fabricação remete a uma mesma espécie de 

material. Em regra contam-se três famílias de instrumentos numa orquestra 

sinfônica: as cordas (violinos, violas violoncelos e contrabaixos); os sopros, 

divididos entre madeiras (flautas, oboés, clarinetes e fagotes) e metais 

(trompetes, trompas, trombones e tuba); a percussão (todos os instrumentos 

percussivos, que são tocados com baquetas – xilofone, vibrafone – ou mesmo 

uns contra os outros - pratos). 

 

Fermata – símbolo gráfico que indica ao intérprete o momento em que este pode 

quedar pelo tempo que quiser por sobre uma nota ou uma pausa. 

 

Folk Song – gênero de música norte-americana, similar ao gênero country, no 

qual melodias e harmonias simples são sustentadas pela marcante célula rítmica 

do compasso binário. 

 

Glissando – Movimento melódico no qual uma nota é atingida após passar por 

todas as notas que a separam desde a sua predecessora. 



 

Gospel – gênero de música norte-americano, nascido no negro spiritual, que 

permite ao cantor o uso de melismas. 

 

Grau – estágio ocupado por uma nota numa Escala. O primeiro grau é a primeira nota, o segundo 

grau a segunda nota e, assim, sucessivamente; nomenclatura também utilizada para os acordes 

compostos sobre cada uma das notas de uma Escala. 

 

Harmonia – resultado sonoro do encadeamento de acordes tocados em sucessão ao longo de uma 

música. 

 

Heterodiegético – narrado em terceira pessoa. 

 

Iê-iê-iê – gênero musical nascido no Brasil na segunda metade da década de 

1960. Inspirado no Rock and Roll norte-americano, é um ritmo dançante cujas 

melodias e harmonias são marcadas pela simplicidade de confecção. 

 

Instrumentação – conjunto de instrumentos escolhidos para a execução de uma 

música. 

 

Interpretação – modo pelo qual o solista – por vezes acompanhado de um coro – 

traz ao ouvinte a melodia e, porventura, a letra de uma música. 

 

Jazz – gênero musical norte-americano com registros de composições grafadas a 

partir do início do século XX; em regra estabelecido pelo compasso quaternário, 

o gênero tem como característica a busca pela sofisticação harmônica. 

 

Madeiras – família dos instrumentos de sopro que compõe o plano médio da 

orquestra sinfônica: flauta, flautim, oboé, clarineta e fagote. 

 

Marcha – gênero musical europeu, fincado sobre o compasso binário, tem nítida 

marcação do primeiro tempo forte. 

 

Marcha-rancho – gênero musical tipicamente brasileiro, definido pela mesma 

rítmica da Marcha, porém executada em andamento mais lento. 

 



Marchinha de Carnaval – gênero musical nascido no Brasil na primeira metade 

do século XX. É uma derivação da Marcha; também de compasso binário, 

tocada em andamento mais rápido. 

 

Meia-lua – instrumento de percussão composto de um aro no qual platinelas estão presas por um 

fio de metal; semelhante ao pandeiro, porém sem a superfície de couro. 

 

Meio tom – menor distância possível entre duas notas. Também chamado 

“semitom”. 

 

Melisma – movimento melódico improvisado pelo cantor quando na execução 

de uma nota longa; variações de notas ao redor de uma nota longa. 

 

Melodia – sucessão de notas encadeadas em sequência e que perfazem o tema 

musical. 

 

Metrônomo – instrumento utilizado para medir e estabelecer a pulsação e o 

andamento de uma música. 

 

Mínima – figura musical que equivale a 1/2 (meio) tempo estabelecido para a 

pulsação da música. 

 

Modulação – troca de tonalidade. 

 

Modo Maior – tonalidade maior, cravada pela sequência de notas da Escala 

Maior, que distam entre si TOM – TOM – SEMITOM – TOM – TOM – TOM – 

SEMITOM. 

 

Moto Contínuo – sequência ou frase musical que se repete várias vezes; difere 

do ostinatum por ser de estrutura maior. 

 

Naipe – grupo de instrumentos cuja função é similar. São, basicamente, os 

mesmos instrumentos, salvo variações de tessitura. Por exemplo, o naipe de 

saxofones conta quatro tipos de saxofones: Barítono (mais grave), Tenor (um 



tanto menos grave do que o Barítono), Contralto (mais agudo do que o Tenor) e 

Soprano (o mais agudo). 

 

Nota – manifestação sonora física, definida em Hertz. 

 

Nota Fundamental – primeira nota de uma Escala. 

 

Oitava – distância que separa uma nota de sua homônima mais grava ou água; 

dó – dó, ré – ré, e, assim, sucessivamente. 

 

Ostinatum – trecho melódico que se repete várias vezes; em regra composto por 

poucas notas. 

 

Pandeiro – instrumento de percussão composto de um aro coberto por uma pele 

de couro sobre a qual o instrumentista bate com a palma e os dedos da mão; ao 

redor do aro, platinelas são presas por um fio de metal. 

 

Pausa – momento musical em que nenhum som é ouvido. 

 

Piano – termo provindo da dinâmica; indica que deve-se tocar ou cantar em 

volume baixo. 

 

Ponto Culminante – momento melódico e harmônico preparado para ser o 

instante-ápice de uma música. 

 

Pratos – parte do instrumento de percussão bateria; grande prato metálico 

situado à direita do baterista, acionados pela baqueta do executante. 

 

Presto – termo que indica o andamento rápido de uma música. 

 

Prosódia – técnica que prevê a correção de colocação dos tempos fortes musicais 

nos mesmos instantes em que, na letra, encontram-se os acentos tônicos das 

palavras. 

 



Ralentando – termo italiano que indica uma execução que deve ser, 

paulatinamente, cada vez mais lenta. 

 

Raspy voice – efeito vocal nascido entre os executantes norte-americanos, que 

propositalmente, forjam vozes rústicas, “raspadas”. 

 

Relativa Menor – escala correspondente à Escala Maior; nascida desde o sexto 

grau da Escala Maior. 

 

Riff – termo provindo doa arranjos norte-americanos; o mesmo que convenção. 

 

Ritmo – sucessão organizada de diferentes 

tempos musicais; elemento relativo aos 

tempos de uma música. 

 

Ritornello – barra grafada ao final de um determinado compasso; indica a 

repetição do trecho musical executado imediatamente antes. 

 

Rock and Roll – gênero musical nascido na Segunda metade da década de 1950; 

ritmo dançante, caracterizado pela simplicidade harmônica e melódica. 

 

Rondó – forma musical nascida na Suíte Francesa do século XVI, definida pela repetição de um 

refrão que inicia a música e é repetido após cada uma das partes contrastantes; é simbolizada A – 

B – A – C – A – D... 

 

Samba – gênero musical tipicamente brasileiro, marcado pela presença da síncopa em sua 

estrutura rítmica, melódica e harmônica. 

 

Semicolcheia – figura musical que equivale a 1/16 (um dezesseis avos) do tempo 

estabelecido para a pulsação da música. 

 

Semínima – figura musical que equivale a 1/4 (um quarto) do tempo 

estabelecido para a pulsação da música. 

 

Síncopa – célula rítmico-melódica na qual uma nota é ladeada por duas notas 

com valores de tempo que correspondem à metade do valor da nota central. 

 



Stacatto – nota tocada ou cantada com a menor duração de tempo possível, de 

modo a parecer uma nota destacada da partitura, tirada da execução, tão curta é a 

sua duração. 

 

Tempo Forte – primeiro tempo de um compasso; em regra é onde recai a 

acentuação tônica da sílaba da letra da música, sempre onde recai a acentuação 

musical de uma música. 

 

Tempo semiforte – terceiro tempo de um compasso quaternário. 

 

Terça Maior – intervalo entre duas notas que distam entre si exatos dois tons (ou 

quatro semitons). 

 

Tonalidade – região sonora definida pelas sete notas de uma Escala; campo 

sonoro sobre o qual o compositor estrutura tanto a harmonia quanto a melodia de 

uma música. 

 

Tônica – primeira nota de um Escala. 

 

Ton-ton – parte do instrumento de percussão bateria; par de tambores situados à 

frente do baterista, acionados pelas baquetas do executante. 

 

Trova – espécie de estrutura poética na qual a estrofe de quatro versos alterna 

rimas entre os versos pares e ímpares, ficando situadas as rimas entre o primeiro 

e o terceiro versos e outra rima entre o segundo e quarto versos. Denomina-se, 

também, A-B-A-B. 

 

Uníssono – mesma nota executada por, pelo menos dois instrumentos ou vozes. 

 

Vibrato – recurso técnico que permite estender a duração de uma nota, variando 

minimamente sua afinação. 

 



Walking bass – modo de tocar o contrabaixo, estabelecido pelos músicos do Jazz 

norte-americano, no qual são tocadas uma nota a cada tempo do compasso 

quaternário. 
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Anexo 1 – População 

 

Década de 1930 

1. Brahma Chopp 

2. Cigarros Veado 

3. Pão Bragança 

4. Sabonete Lifeboy 

 

Década de 1940 

5. Alka Seltzer  

6. Astringosol 

7. Brilhantina Colgate 

8. Coca-Cola 

9. Conhaque Ipiranga 

10. Creme Dental Elcalol 

11. Creme Dental Gessy 

12. Detefon 1 

13. Detefon 2 

14. Discos RCA Victor 

15. Fontol 

16. Glostora 

17. Kolynos 

18. Loção Brilhante 

19. Lustres Bobadilha 

20. Melhoral 1 

21. Melhoral 2 

22. Ótica Fluminense 

23. Pílulas do Dr. Ross 

24. Sabão Platino 

25. Sabonetes Lever  

26. Sabonetes Lifeboy 

27. Sal de Frutas Eno 

28. Talco Ross  

http://www.locutor.info/Jingles/Alka%20Seltzer%2040.wma
http://www.locutor.info/Jingles/Jingle%20Lifeboy%2040%2050.wav
http://www.locutor.info/Jingles/Jingle%20Locao%20Brilhante%20Anos%2040.mp3


29. Vinagre Castelo 

30. Vinho Rec. Silva Araújo 

 

Década de 1950 

31. Angel Face 

32. Aurissedina 

33. Aveia Quaker 

34. Aveia Soberana 

35. Canal 9 

36. Caracu 

37. Casas Pernambucanas 

38. Cera Dominó 1 

39. Cera Dominó 2 

40. Cobertores Parahyba 

41. Coca-Cola 1 

42. Coca-Cola 2 

43. Coca-Cola 3 

44. Coca-Cola 4 

45. Creme de Barbear Ingram´s 

46. Creme Dental Eucalol 

47. Creme Rugol 

48. Damosel Perfume 1 

49. Damosel Perfume 2 

50. Desodorante Mum 

51. Detefon 

52. Drops Dulcora 

53. Esso 1 

54. Esso 2 

55. Forestone 

56. G.E. 

57. Gillette 

58. Grapette 

59. Karman Ghia 

60. Kibon 



61. Kolynos 1 

62. Kolynos 2 

63. Kolynos 3 

64. Lâmpadas Phillips 

65. Leite Mococa 

66. Leite Sol 

67. Maionese Hellman´s 

68. Massa de Pizza Amaral 

69. Metalic 

70. Neocid 

71. Nugget 

72. Óleo Maria 

73. Palmolive 

74. Pílulas do Dr. Ross 

75. Querosene Jacaré 

76. Sabão Rinso 

77. Sabonete Gessy 

78. Sabonete Lever 

79. Seltox 

80. Toddy 1 

81. Toddy 2 

82. Variant 

83. Varig 

84. Vitalis 

85. Volkswagem 1 

86. Volkswagem 2 

87. Volkswagem 3 

 

Década de 1960 

88. Açúcar União 

89. Aero Willys 

90. Arroz Brejeiro 

91. Avon 

92. Baterias Durex 



93. Biotônico Fontoura 

94. Biscoitos São Luís 

95. Brahma Chopp 

96. Calçados Boliche 

97. Caldos Quaker 

98. Caminhões Chevrolet 

99. Caminhões Ford 

100. Casas Pernambucanas 1 

101. Casas Pernambucanas 1 

102. Cássio Muniz 

103. Cera Cachopa 

104. Cera Dominó 

105. Cerveja Antarctica 1 

106. Cerveja Antarctica 2 

107. Cerveja Antarctica 3 

108. Cerveja Niger 

109. Cigarros Bridge 

110. Cigarros Lord 

111. Cigarros LS 

112. Coca-Cola e Fanta 

113. Coca-Cola tamanho Família 

114. Colírio Moura Brasil 

115. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra 

116. Eletroradiobrás 

117. Esmalte Colorama 

118. Eucatex 

119. Farinha Lactea Nestlé 

120. Firestone Super Tuff 

121. Flocos Kellog´s 

122. Folha de São Paulo 

123. Ford 

124. Geladeira G.E. 

125. Gordini 1 

126. Gordini 2 



127. Gordini 3 

128. Jeep 

129. Jornal da Tarde 

130. K-Suco Uvita 

131. Kibon 1 

132. Kibon 2 

133. Kibon 3 

134. Kombi 

135. Kombi Luxo 

136. Lâmpadas G.E. 

137. Lavadora Bendix 

138. Leite de Colônia 

139. Leite Glória 

140. Leite Moça 

141. Lonaflex 

142. Loyd Vasp 

143. Maisena 

144. Nescau 1 

145. Nescau 2 

146. Óleo Hudson 

147. Pão de Açúcar 

148. Pão Pullmann 

149. Perdigão 

150. Pneus Firestone 

151. Pratas Wolf 

152. Rádios Phillips 

153. Rádio SEPM 

154. Rádio Sharp 

155. Sabonete Lux 

156. Shell 1 

157. Shell 2 

158. Superhist 

159. Swift 

160. Tintas Coral 



161. Varig 1 

162. Varig 2 

163. Varig 3 

164. Vasp 1 

165. Vasp 2 

166. Vogatex 1 

167. Vogatex 2 

168. Volkswagem 1 

169. Volkswagem 2 

170. Volkswagem 3 

171. Whisky Old Argill 

 

Década de 1970 

172. Amareto Del Orso 

173. Arão Sahn 

174. Bala de Leite Kids 

175. Banco Bamerindus 

176. Banco Nacional 

177. Banco Real 

178. Belina Corcel 

179. Biotônico Fontoura 

180. Bom Bril 

181. Bordon 

182. Bunnys Levi´s 

183. Café Pelé 

184. Café Seleto 

185. Casa Zacarias 

186. Cerveja Antarctica 

187. Chevrolet 1 

188. Chevrolet 2 

189. Chevrolet 3 

190. Cigarros Charm 

191. Cigarros Carlton 

192. Cigarros Continental 



193. Cigarros Hilton 

194. Cigarros Marlboro 

195. Cigarros Shelton Lights 

196. Cigarros Vila Rica 

197. Coca-Cola 

198. Cofap-Petrobrás 

199. Colgate 

200. Corcel 

201. Corneto 

202. Cotonetes 1 

203. Cotonetes 2 

204. Cremogema 

205. DDDrim 

206. Dodge 1800 

207. Ducal 

208. Duchas Corona 

209. Duchas Faminho 

210. Duraplac 

211. Faber Castell 

212. Fanta Limão 

213. Fiat 147 

214. Fios Pirelli 

215. Flit 

216. Formicida Shell 

217. Gazeta Esportiva 

218. Gillette Platinum Plus 

219. Grapette 

220. Guaraná Antarctica 1 

221. Guaraná Antarctica 2 

222. Guaraná Antarctica 3 

223. Guaraná Antarctica 4 

224. Guaraná Antarctica 5 

225. Hermes Macedo 

226. Ice Bleu Williams 



227. Itaú 

228. Jornal O Globo de Domingo 

229. Kolynos 

230. Letras de Câmbio Brascred 

231. Light Rio 

232. Linhas Corrente 

233. Louco por Lee 

234. Maionese Cica 

235. Martini 

236. Minister 

237. Monark 

238. Nossa Caixa 

239. Novo Sabão em Pó Vivo 

240. O Estado de São Paulo 

241. Olivetti Lettera 35 

242. Opala 

243. Opala Comodoro 

244. Pepsi-Cola 1 

245. Pepsi-Cola 2 

246. Pepsi-Cola 3 

247. Philco 1 

248. Philco 2 

249. Pinho Dominó 

250. Poupança Bamerindus 

251. Poupança Delfim 

252. Purgo Leite 

253. Rexona 

254. Rider 1 

255. Rider 2 

256. Rider 3 

257. Rider 4 

258. Rocambole Pullmann 

259. Run Merino 

260. Sabão Campeiro 



261. Sabão em Pó Novo Viva 

262. Sabonete Rexona 

263. Seleções 

264. Shampoo Colorama 

265. Sharp 1 

266. Sharp 2 

267. Sorvete Kibon 

268. TV Colorado 

269. TV Globo 

270. US Top 

271. União Cultural Brasil-Estados Unidos 

272. Varig 

273. Varig-Cruzeiro 

274. Vasp 

275. Vinheta TV Globo 1 

276. Vinheta TV Globo 2 

277. Volkswagen Variant 

 

Década de 1980 

278. Anos Valisére 

279. Baconzitos 

280. Bamerindus 

281. Banco Mercantil 

282. Biotônico Fontoura 

283. Boka Loka 

284. Brahma Chopp 

285. Brastemp 1 

286. Brastemp 2 

287. Brastemp 3 

288. Brinquedos Estrela 

289. C&A 

290. Café Canaã 

291. Café Meridiano 

292. Caixa Econômica Federal 



293. Caldos Maggi 

294. Caloi 

295. Caloplast 

296. Campari 1 

297. Campari 2 

298. Carlton 

299. Cerveja Antarctica 

300. Cerveja Malt 90 

301. Chevrolet 1 

302. Chevrolet 2 

303. Chokito 

304. Cigarros Continental 1 

305. Cigarros Continental 2 

306. Cigarros Derby 

307. Cigarros Ella 

308. Cigarros Hollywood 

309. Cigarros Plaza 

310. Claybon 

311. Coca-Cola 1 

312. Coca-Cola 2 

313. Coca-Cola 3 

314. Corneto 

315. Correios 

316. Cotonetes 

317. Cremogema 

318. Crush 

319. D. Paschoal 

320. Dadalto 

321. Dia do Rádio 

322. Drops Kids 

323. Elma Chips 

324. Estrela 1 

325. Estrela 2 

326. Fita K-7 Basf 



327. Ford Belina 

328. Ford F-100 

329. Francisco Xavier Imóveis 

330. Goodyear 1 

331. Goodyear 2 

332. Groselha Vitaminada Milani 

333. Guaraná Antarctica 

334. Guaraná Brahma 

335. Guaraná Taí 

336. Hollywood 

337. Imédia 

338. Itaú 

339. Jeans Pool 

340. Jornal da Tarde 

341. Kibon 

342. Lanches Mirabel 

343. Levi´s 1 

344. Levi´s 2 

345. Lojas Buri 

346. Lojas Marisa 

347. Lufthansa 1 

348. Lufthansa 2 

349. Maggi 

350. Maionese Hellman´s 

351. Mappin 

352. Melissinha 

353. Mesbla Veículos 

354. Minuano Limão 

355. Mortadela Sadia 

356. Morumbi Shopping 

357. Nossa Caixa 

358. Pão de Açúcar 

359. Pepsi-Cola 

360. Philco 



361. Phillips Trendset 

362. Pirelli 

363. Pomarola 

364. Pompeia Veículos 

365. Porto-Unidas 

366. Prestígio 

367. Regulador Xavier 

368. Rimula 

369. Sears 

370. Sem Parar 

371. Soda Limonada 

372. Sonrisal 

373. Sorveteria Arno 

374. Splash 

375. Suflair 

376. Sukita 

377. Toco Disco Party 

378. Tostines 

379. Trakinas 

380. Transbrasil 1 

381. Transbrasil 2 

382. Tylenol 

383. Unibanco 

384. US Top 

385. Xarope Melagrião 

386. Yamaha 

387. Yck´s Jeans 

 

Década de 1990 

388. Araldite 

389. Arapuã 

390. Arisco 1 

391. Arisco 2 

392. Automóvel Clube 



393. Bamerindus 1 

394. Bamerindus 2 

395. Bamerindus 3 

396. Banco Real 

397. Blaupunkt 

398. Bradesco 1 

399. Bradesco 2 

400. Bradesco 3 

401. Brahma Chopp 1 

402. Brahma Chopp 2 

403. Brahma Chopp 3 

404. Brahma Chopp 4 

405. Brahma Chopp 5 

406. C&A 

407. Caixa Econômica Federal 

408. Caninha 51 

409. Cefaliv 

410. Cerveja Antarctica 

411. Cesp 

412. Cia. Athletica 

413. Hollywood 

414. Coca-Cola 1 

415. Coca-Cola 2 

416. Coca-Cola 3 

417. Coca-Cola 4 

418. Corsa 

419. D. Paschoal 

420. Dan Up 

421. Esplanada Grill 

422. Esso 

423. Estrela 

424. Fanta 

425. Fiat Marea 

426. Fiat Palio 1 



427. Fiat Palio 2 

428. Fiat Palio 3 

429. Fiat Palio 4 

430. Frisco 

431. Gelatina Royal 

432. Gessy Cristal 

433. Globo Rural 

434. Gradiente 

435. Guaraná Antarctica 1 

436. Guaraná Antarctica 2 

437. Guaraná Antarctica 3 

438. Häagen-Dazs 

439. Havaianas 1 

440. Havaianas 2 

441. Havaianas 3 

442. Havaianas 4 

443. Kadett 

444. Kaiser 

445. Lacto Purga 

446. Leite Moça 

447. Listas Telesp 1 

448. Listas Telesp 2 

449. M. Officer 

450. Margarina All Day 

451. Melissinha 

452. Mesbla 

453. Molho Jimmy 

454. Moto Honda 

455. Mövenpick 

456. Nestlé Bliss 

457. Nestlé Magic 

458. Omino 

459. Panetone Visconti 

460. Parmalat 1 



461. Parmalat 2 

462. Pepsi-Cola 

463. Phillips Modete 

464. Pick Up Chevrolet 

465. Playcenter 

466. Pomaretti 

467. Pompeia Veículos 

468. Prestígio 

469. Ray-o-Vac 

470. Rider 1 

471. Rider 2 

472. Rider 3 

473. Rider 4 

474. Sadia 

475. Saint Remy 

476. Sandálias Loveku 

477. Shell Premiun 

478. Silverado GM 

479. Skol 

480. Soda Limonada 

481. Sonrisal 1 

482. Sonrisal 2 

483. Sopão Maggi 

484. Super Bonder 

485. Telefonica 

486. Telesp Celular 

487. United Airlines 

488. Varig – 80 anos Japão 

489. Varig 1 

490. Varig 2 

491. Varig 3 

492. Vectra 

493. Velho Barreiro 

494. Vinólia 



495. Volkswagen Fusca 

496. Volkswagen Gol 1 

497. Volkswagen Gol 2 

498. Volkswagen Gol 3 

499. Volkswagen Polo Classic 

500. Waffer São Luís 

 

Década de 2000 

501. Activia 

502. Adidas 

503. Amanco 1 

504. Amanco 2 

505. Amanco 3 

506. Amanco 4 

507. Aracruz Celulose 

508. Axe Seco 

509. Azul Linhas Aéreas 1 

510. Azul Linhas Aéreas 2 

511. Azul Linhas Aéreas 3 

512. Banco do Brasil 1 

513. Banco do Brasil 2 

514. Banco do Brasil 3 

515. Banco do Brasil 4 

516. Banco do Brasil 5 

517. Banco do Brasil 6 

518. Banco do Brasil 7 

519. Banco do Brasil 8 

520. Banco do Brasil 9 

521. Banco do Brasil 10 

522. Banco Panamericano 

523. Banco Real 1 

524. Banco Real 2 

525. Banco Real 3 

526. Banco Real 4 



527. Banco Real 5 

528. Banco Real 6 

529. Banco Real 7 

530. Banco Real 8 

531. Banco Real 9 

532. Banco Real 10 

533. Banco Santander 1 

534. Banco Santander 2 

535. Banco Santander 3 

536. Banco Santander 4 

537. Banco Santander 5 

538. Banco Santos 

539. Bellman 

540. Bis 

541. Bob´s 1 

542. Bob´s 2 

543. Bob´s 3 

544. Bradesco 1 

545. Bradesco 2 

546. Bradesco 3 

547. Bradesco 4 

548. Bradesco 5 

549. Bradesco 6 

550. Bradesco 7 

551. Bradesco 8 

552. Bradesco 9 

553. Bradesco 10 

554. Bradesco Previdência 

555. Bradesco Seguros 1 

556. Bradesco Seguros 2 

557. Bradesco Seguros 3 

558. Bradesco Seguros 4 

559. Bradesco Seguros 5 

560. Bradesco Seguros 6 



561. Brahma Chopp 1 

562. Brahma Chopp 2 

563. Brahma Chopp 3 

564. Brahma Chopp 4 

565. Brahma Chopp 5 

566. Brahma Chopp 6 

567. Brahma Chopp 7 

568. Brahma Chopp 8 

569. Brahma Chopp 9 

570. Brahma Chopp 10 

571. Bridgestone 

572. C&C 

573. Café Excelsior 

574. Café Fino Grão 

575. Café Jaguari 

576. Café Pilão 1 

577. Café Pilão 2 

578. Caixa Econômica Federal 1 

579. Caixa Econômica Federal 2 

580. Caixa Econômica Federal 3 

581. Caixa Econômica Federal 4 

582. Caixa Econômica Federal 5 

583. Caixa Econômica Federal 6 

584. Caixa Econômica Federal 7 

585. Caixa Econômica Federal 8 

586. Caixa Econômica Federal 9 

587. Caixa Econômica Federal 10 

588. Casa das Alianças 

589. Casas Bahia 1 

590. Casas Bahia 2 

591. Casas Bahia 3 

592. Casas Bahia 4 

593. Casas Bahia 5 

594. Casas Bahia 6 



595. Casas Bahia 7 

596. Casas Bahia 8 

597. Casas Bahia 9 

598. Casas Bahia 10 

599. Casas Pernambucanas 

600. Catho On Line 

601. CCAA 

602. Century 

603. Cerveja Antarctica 1 

604. Cerveja Antarctica 2 

605. Cerveja Antarctica 3 

606. Cerveja Antarctica 4 

607. Cerveja Antarctica 5 

608. Cerveja Antarctica 6 

609. Cerveja Antarctica 7 

610. Cerveja Itaipava 1 

611. Cerveja Itaipava 2 

612. Cerveja Itaipava 3 

613. Cerveja Itaipava 4 

614. Cerveja Itaipava 5 

615. Cerveja Kaiser 1 

616. Cerveja Kaiser 2 

617. Cerveja Kaiser 3 

618. Cerveja Kaiser 4 

619. Cerveja Kaiser 5 

620. Cerveja Kaiser 6 

621. Cerveja Kaiser 7 

622. Cerveja Sol 1 

623. Cerveja Sol 2 

624. Cerveja Sol 3 

625. Cheetos 

626. Chevrolet Camaro 

627. Chevrolet Corsa Classic 

628. Chevrolet Corsa Sedan 



629. Chevrolet Novo Corsa 

630. Claro 1 

631. Claro 2 

632. Claro 3 

633. Claro 4 

634. Claro 5 

635. Claro 6 

636. Claro 7 

637. CNA 

638. Coca-Cola 1 

639. Coca-Cola 2 

640. Coca-Cola 3 

641. Coca-Cola 4 

642. Coca-Cola 5 

643. Coca-Cola 6 

644. Coca-Cola 7 

645. Coca-Cola 8 

646. Colação Copa do Mundo 

647. Compre Bem 1 

648. Compre Bem 2 

649. Danoninho 1 

650. Danoninho 2 

651. Danoninho 3 

652. Danoninho 4 

653. Danoninho 5 

654. Decathlon 1 

655. Decathlon 2 

656. Devassa 1 

657. Devassa 2 

658. Devassa 3 

659. Devassa 4 

660. Di Cicco 1 

661. Di Cicco 2 

662. Di Cicco 3 



663. Di Cicco 4 

664. Dier Shake 

665. Doritos 1 

666. Doritos2 

667. Dove 1 

668. Dove 2 

669. Dove 3 

670. Dove 4 

671. Dove 5 

672. Drogaria São Paulo 1 

673. Drogaria São Paulo 2 

674. Elma Chips 1 

675. Elma Chips 2 

676. Elséve 1 

677. Elséve 2 

678. Elséve 3 

679. Embratel 1 

680. Embratel 2 

681. Embratel 3 

682. Embratel 4 

683. Embratel 5 

684. Embratel 6 

685. Embratel 7 

686. Embratel 8 

687. Embratel 9 

688. Fanta 1 

689. Fanta 2 

690. Fiat Linea 1 

691. Fiat Linea 2 

692. Fiat Stilo 

693. Fiat Uno 1 

694. Fiat Uno 2 

695. Fiat Uno 3 

696. Fisk 



697. Folha de São Paulo 

698. Ford Focus 

699. Gasolina Petrobrás 1 

700. Gasolina Petrobrás 2 

701. Gasolina Petrobrás 3 

702. Germed 

703. Gol Linhas Aéreas 

704. GRAAC 

705. Guaraná Antarctica 1 

706. Guaraná Antarctica 2 

707. Guaraná Antarctica 3 

708. Guaraná Antarctica 4 

709. Guaraná Antarctica 5 

710. Guaraná Antarctica 6 

711. Guaraná Antarctica 7 

712. Guaraná Antarctica 8 

713. Guaraná Antarctica 9 

714. Guaraná Antarctica 10 

715. Habib´s 1 

716. Habib´s 2 

717. Havaianas 1 

718. Havaianas 2 

719. Havaianas 3 

720. Havaianas 4 

721. Havaianas 5 

722. Havaianas 6 

723. Havaianas 7 

724. Havaianas 8 

725. Havaianas 9 

726. Havaianas 10 

727. Honda Civic 

728. HSBC 1 

729. HSBC 2 

730. HSBC 3 



731. HSBC 4 

732. HSBC 5 

733. HSBC 6 

734. HSBC 7 

735. Intel 1 

736. Intel 2 

737. Intel 3 

738. Intel 4 

739. Itaú 1 

740. Itaú 2 

741. Itaú 3 

742. Itaú 4 

743. Itaú 5 

744. Itaú 6 

745. Itaú 7 

746. Itaú 8 

747. Itaú 9 

748. Itaú 10 

749. Johnnie Walker 

750. Lacta 1 

751. Lacta 2 

752. Lacta 3 

753. Lacta 4 

754. Lacta 5 

755. Leite Moça 1 

756. Leite Moça 2 

757. Leite Moça 3 

758. Leite Moça 4 

759. Lojas AM PM 

760. Lojas Americanas 1 

761. Lojas Americanas 2 

762. Lojas Americanas 3 

763. Lojas Cem 1 

764. Lojas Cem 2 



765. Lojas Marabraz 1 

766. Lojas Marabraz 2 

767. Lojas Marabraz 3 

768. Lojas Marabraz 4 

769. Lojas Marabraz 5 

770. Lojas Marabraz 6 

771. Lojas Marabraz 7 

772. Lojas Marisa 1 

773. Lojas Marisa 2 

774. Lojas Marisa 3 

775. Lojas Marisa 4 

776. Lojas Marisa 5 

777. Lux 1 

778. Lux 2 

779. Lux 3 

780. Magazine Luiza 1 

781. Magazine Luiza 2 

782. Magazine Luiza 3 

783. Magazine Luiza 4 

784. Magazine Luiza 5 

785. Mastercard 1 

786. Mastercard 2 

787. Mastercard 3 

788. Mastercard 4 

789. Mc Donald´s 1 

790. Mc Donald´s 2 

791. Mc Donald´s 3 

792. Moto Honda 1 

793. Moto Honda 2 

794. Natura 1 

795. Natura 2 

796. Natura 3 

797. Natura 4 

798. Natura 5 



799. Nescau 1 

800. Nescau 2 

801. Nescau 3 

802. Nescau 4 

803. Nestlé 

804. Net Shoes 1 

805. Net Shoes 2 

806. Net Shoes 3 

807. Net Shoes 4 

808. Nextel 1 

809. Nextel 2 

810. Nextel 3 

811. Nextel 4 

812. Nextel 5 

813. Nicorett 

814. Nike 1 

815. Nike 2 

816. Nike 3 

817. Nike 4 

818. Nike 5 

819. Nossa Caixa 1 

820. Nossa Caixa 2 

821. Nova Schin 1 

822. Nova Schin 2 

823. Nova Schin 3 

824. Nova Schin 4 

825. Nova Schin 5 

826. Nova Schin 6 

827. Nova Schin 7 

828. Nova Schin 8 

829. Nova Schin 9 

830. Nova Schin 10 

831. Novo ômega 

832. O Boticário 1 



833. O Boticário 2 

834. O Boticário 3 

835. O Boticário 4 

836. O Boticário 5 

837. Oi 1 

838. Oi 2 

839. Olympikus 1 

840. Olympikus 2 

841. Olympikus 3 

842. Omo 1 

843. Omo 2 

844. Omo 3 

845. Omo4 

846. Palio Adventure 

847. Pantene 

848. Pão de Açúcar 1 

849. Pão de Açúcar 2 

850. Pão de Açúcar 3 

851. Pão de Açúcar 4 

852. Pão de Açúcar 5 

853. Pão de Açúcar 6 

854. Parmalat 

855. Penalty 1 

856. Penalty 2 

857. Penalty 3 

858. Penalty 4 

859. Penalty 5 

860. Pepsi-Cola 1 

861. Pepsi-Cola 2 

862. Petrobrás 1 

863. Petrobrás 2 

864. Peugeot 1 

865. Peugeot 2 

866. Peugeot 3 



867. Peugeot 4 

868. Phillips 1 

869. Phillips 2 

870. Pirelli 

871. Ponto Frio 1 

872. Ponto Frio 2 

873. Ponto Frio 3 

874. Ponto Frio 4 

875. Ponto Frio 5 

876. Posto BR 

877. Postos Ipiranga 1 

878. Postos Ipiranga 2 

879. Postos Ipiranga 3 

880. Postos Ipiranga 4 

881. Postos Ipiranga 5 

882. Postos Ipiranga 6 

883. Postos Ipiranga 7 

884. Postos Petrobrás 1 

885. Postos Petrobrás 2 

886. Renault Clio 

887. Renault Mègane 

888. Renault Sandero 

889. Renner 

890. Rexona 1 

891. Rexona 2 

892. Rexona 3 

893. Rexona 4 

894. Rexona Men 

895. Sabesp 

896. Samsung 1 

897. Samsung 2 

898. Seara 

899. Seda 1 

900. Seda 2 



901. Seda 3 

902. Seda 4 

903. Seda 5 

904. Shampoo Johnson´s 1 

905. Shampoo Johnson´s 2 

906. Shampoo Johnson´s 3 

907. Shell 1 

908. Shell 2 

909. Shopping Center Norte 

910. Shopping Del Rey 

911. Shopping Ibirapuera 

912. Skol 1 

913. Skol 2 

914. Skol 3 

915. Skol 4 

916. Skol 5 

917. Skol 6 

918. Skol 7 

919. Skol 8 

920. Skol 9 

921. Skol 10 

922. Suco Ades 

923. Suco Del Valle 1 

924. Suco Del Valle 2 

925. Sucrilhos Kellogg´s 1 

926. Sucrilhos Kellogg´s 2 

927. Supermercado Extra 1 

928. Supermercado Extra 2 

929. Supermercado Extra 3 

930. Supermercado Extra 4 

931. TAM 1 

932. TAM 2 

933. TAM 3 

934. TAM 4 



935. TAM 5 

936. Telefonica 1 

937. Telefonica 2 

938. Telefonica 3 

939. Telefonica 4 

940. Telefonica 5 

941. Telefonica 6 

942. Telefonica 7 

943. Telefonica 8 

944. Telemar 

945. Telhanorte 1 

946. Telhanorte 2 

947. Telhanorte 3 

948. Tigre 1 

949. Tigre 2 

950. Tigre 3 

951. Tigre 4 

952. Tigre 5 

953. Tigre 6 

954. Tigre 7 

955. Tim 1 

956. Tim 2 

957. Tim 3 

958. Tim 4 

959. Tim 5 

960. Tim 6 

961. Tim 7 

962. Tim 8 

963. Tintas Coral 1 

964. Tintas Coral 2 

965. Tintas Suvinil 

966. Topper 1 

967. Topper 2 

968. Topper 3 



969. Topper 4 

970. Topper 5 

971. Toyota Corolla 1 

972. Toyota Corolla 2 

973. Toyota Corolla 3 

974. Ultrafarma 1 

975. Ultrafarma 2 

976. Vale do Rio Doce 1 

977. Vale do Rio Doce 2 

978. Vale do Rio Doce 3 

979. Vale do Rio Doce 4 

980. Vectra 

981. Visa 1 

982. Visa 2 

983. Visa 3 

984. Visa 4 

985. Vivo 1 

986. Vivo 2 

987. Vivo 3 

988. Vivo 4 

989. Vivo 5 

990. Vivo 6 

991. Vivo 7 

992. Volkswagen Gol 1 

993. Volkswagen Gol 2 

994. Volkswagen Gol 3 

995. Volkswagen Gol 4 

996. Votoran 

997. Yamaha 1 

998. Yamaha 2 

999. Yamaha 3 

1000. Zaffari 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2 – Amostra 1 

 

Número na 

lista-mãe 

(População) 

Número na 

lista-filha 

(Amostra) 

Tempo total 

do comercial 

Tempo 

destinado ao 

Jingle 

Porcentagem 

de tempo do 

Jingle 

1 1 30 30 100 

2 2 10 10 100 

3 3 60 60 100 

4 4 192 0 0 

5 5 7 7 100 

6 6 27 27 100 

7 7 33 16 48,485 

8 8 63 20 31,746 

9 9 45 36 80 

10 10 32 0 0 

11 11 32 32 100 

12 12 36 36 100 

13 13 15 0 0 

14 14 63 0 0 

15 15 30 0 0 

16 16 30 30 100 

17 17 22 22 100 

18 18 35 28 80 

19 19 36 0 0 

20 20 58 0 0 

21 21 25 19 76 

22 22 26 22 84,615 

23 23 30 22 73,333 



24 24 29 18 62,068 

25 25 45 0 0 

26 26 42 25 59,523 

27 27 12 12 100 

28 28 27 23 85,185 

29 29 29 25 86,206 

30 30 22 16 72,727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Comerciais Amostra 1 



1. Brahma Chopp 

2. Cigarros Veado 

3. Pão Bragança 

4. Sabonete Lifeboy 

5. Alka Seltzer  

6. Astringosol 

7. Brilhantina Colgate 

8. Coca-Cola 

9. Conhaque Ipiranga 

10. Creme Dental Elcalol 

11. Creme Dental Gessy 

12. Detefon 1 

13. Detefon 2 

14. Discos RCA Victor 

15. Fontol 

16. Glostora 

17. Kolynos 

18. Loção Brilhante 

19. Lustres Bobadilha 

20. Melhoral 1 

21. Melhoral 2 

22. Ótica Fluminense 

23. Pílulas do Dr. Ross 

24. Sabão Platino 

25. Sabonetes Lever  

26. Sabonetes Lifeboy 

27. Sal de Frutas Eno 

28. Talco Ross  

29. Vinagre Castelo 

30. Vinho Reconstituinte Silva Araújo 

Anexo 4 – Seleção da Amostra 2 

 

1 48 95 142 189 236 283 330 377 424 
 

46 377 74 264 182 381 263 221 

2 49 96 143 190 237 284 331 378 425 
 

450 383 317 260 381 181 288 366 

http://www.locutor.info/Jingles/Alka%20Seltzer%2040.wma
http://www.locutor.info/Jingles/Jingle%20Lifeboy%2040%2050.wav
http://www.locutor.info/Jingles/Jingle%20Locao%20Brilhante%20Anos%2040.mp3


3 50 97 144 191 238 285 332 379 426 
 

327 54 401 101 122 197 91 410 

4 51 98 145 192 239 286 333 380 427 
 

260 450 46 352 305 78 415 234 

5 52 99 146 193 240 287 334 381 428 
 

18 356 311 347 391 218 4 344 

6 53 100 147 194 241 288 335 382 429 
 

132 117 364 353 419 459 210 205 

7 54 101 148 195 242 289 336 383 430 
 

465 136 404 251 285 259 412 80 

8 55 102 149 196 243 290 337 384 431 
 

346 469 273 320 454 418 69 181 

9 56 103 150 197 244 291 338 385 432 
 

107 390 261 85 217 255 75 218 

10 57 104 151 198 245 292 339 386 433 
 

59 326 179 324 26 155 327 387 

11 58 105 152 199 246 293 340 387 434 
 

343 162 365 440 284 418 320 344 

12 59 106 153 200 247 294 341 388 435 
 

23 257 273 415 379 171 381 122 

13 60 107 154 201 248 295 342 389 436 
 

338 388 298 260 297 449 349 349 

14 61 108 155 202 249 296 343 390 437 
 

157 234 399 203 113 395 198 83 

15 62 109 156 203 250 297 344 391 438 
 

449 415 83 109 38 134 278 256 

16 63 110 157 204 251 298 345 392 439 
 

284 189 109 443 395 226 215 254 

17 64 111 158 205 252 299 346 393 440 
 

226 459 127 336 210 41 431 112 

18 65 112 159 206 253 300 347 394 441 
 

314 357 7 171 316 460 180 395 

19 66 113 160 207 254 301 348 395 442 
 

67 343 245 457 238 12 235 290 

20 67 114 161 208 255 302 349 396 443 
 

143 328 272 289 429 335 386 382 

21 68 115 162 209 256 303 350 397 444 
 

127 41 321 75 155 348 359 251 

22 69 116 163 210 257 304 351 398 445 
 

301 57 445 452 227 402 16 379 

23 70 117 164 211 258 305 352 399 446 
 

310 329 380 148 146 181 94 207 

24 71 118 165 212 259 306 353 400 447 
 

373 270 275 244 307 268 331 162 

25 72 119 166 213 260 307 354 401 448 
 

320 143 134 434 413 407 438 210 

26 73 120 167 214 261 308 355 402 449 
 

234 44 371 209 419 135 353 202 

27 74 121 168 215 262 309 356 403 450 
 

356 109 156 6 32 204 301 129 

28 75 122 169 216 263 310 357 404 451 
 

47 425 169 145 431 402 410 251 

29 76 123 170 217 264 311 358 405 452 
 

368 294 49 301 13 37 66 466 

30 77 124 171 218 265 312 359 406 453 
 

118 24 204 341 260 53 226 147 

31 78 125 172 219 266 313 360 407 454 
 

395 404 41 456 124 98 302 121 

32 79 126 173 220 267 314 361 408 455 
 

128 302 284 11 70 200 136 454 

33 80 127 174 221 268 315 362 409 456 
 

269 251 333 320 105 90 464 247 

34 81 128 175 222 269 316 363 410 457 
 

237 465 115 269 107 90 179 466 

35 82 129 176 223 270 317 364 411 458 
 

470 191 186 240 297 221 5 34 

36 83 130 177 224 271 318 365 412 459 
 

209 171 339 196 393 455 193 100 

37 84 131 178 225 272 319 366 413 460 
 

302 164 30 450 420 52 424 108 

38 85 132 179 226 273 320 367 414 461 
 

378 350 226 207 270 178 85 155 

39 86 133 180 227 274 321 368 415 462 
 

160 289 41 159 299 155 154 8 

40 87 134 181 228 275 322 369 416 463 
 

366 360 235 287 300 397 249 10 

41 88 135 182 229 276 323 370 417 464 
 

396 14 458 78 311 296 106 229 

42 89 136 183 230 277 324 371 418 465 
 

218 251 337 50 407 406 106 316 

43 90 137 184 231 278 325 372 419 466 
 

404 165 155 422 19 448 439 207 

44 91 138 185 232 279 326 373 420 467 
 

401 355 465 128 25 347 120 397 

45 92 139 186 233 280 327 374 421 468 
 

442 176 400 266 362 364 449 324 

46 93 140 187 234 281 328 375 422 469 
 

396 255 169 450 163 341 43 287 

47 94 141 188 235 282 329 376 423 470 
 

223 359 392 40 20 159 355 141 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Amostra 2 

 

Número na 

lista-mãe 

(População) 

Número na 

lista-filha 

(Amostra) 

Tempo total 

do comercial 

Tempo 

destinado ao 

Jingle 

Porcentagem 

de tempo do 

Jingle 

31 1 32 14  43,75 



32 2 34 20 58,823 

36 3 22 22 100 

37 4 30 24 80 

38 5 28 28 100 

39 6 27 27 100 

41 7 37 27 72,972 

46 8 27 19 70,370 

49 9 30 0 0 

50 10 34 0 0 

51 11 20 20 100 

53 12 27 27 100 

54 13 56 0 0 

55 14 29 29 100 

56 15 30 30 100 

59 16 39 39 100 

61 17 28 20 71,428 

66 18 40 25 62,5 

67 19 32 18 56,25 

68 20 41 24 58,536 

69 21 28 22 78,571 

70 22 72 0 0 

74 23 16 0 0 

75 24 30 24 80 

78 25 47 0 0 

85 26 35 35 100 

86 27 38 38 100 

88 28 38 16 42,105 

89 29 33 29 87,878 

91 30 30 16 53,333 

92 31 25 14 56 

93 32 14 12 85,714 

94 33 26 22 84,615 

95 34 32 0 0 



96 35 40 0 0 

97 36 19 17 89,473 

99 37 128 128 100 

104 38 34 34 100 

106 39 24 24 100 

108 40 28 17 60,714 

110 41 30 30 100 

112 42 26 12 46,153 

113 43 30 22 73,333 

115 44 28 20 71,428 

116 45 28 0 0 

118 46 43 0 0 

119 47 28 0 0 

120 48 42 42 100 

122 49 57 0 0 

124 50 26 100 100 

126 51 30 100 100 

127 52 28 100 100 

131 53 32 0 0 

132 54 32 0 0 

133 55 30 0 0 

136 56 18 18 100 

138 57 30 26 86,666 

140 58 29 29 100 

141 59 30 30 100 

143 60 29 29 100 

146 61 30 20 66,666 

150 62 28 22 78,571 

152 63 28 18 64,285 

154 64 29 0 0 

159 65 29 0 0 

160 66 13 0 0 

164 67 32 0 0 



165 68 37 31 83,783 

166 69 33 26 78,787 

167 70 32 32 100 

170 71 32 32 100 

172 72 71 66 92,957 

174 73 30 30 100 

175 74 58 0 0 

176 75 52 52 100 

177 76 34 0 0 

178 77 72 0 0 

180 78 30 0 0 

181 79 30 30 100 

182 80 28 28 100 

183 81 30 30 100 

184 82 58 54 93,103 

185 83 29 29 100 

186 84 59 59 100 

188 85 60 60 100 

191 86 30 0 0 

196 87 29 0 0 

197 88 56 56 100 

200 89 58 0 0 

206 90 59 59 100 

207 91 30 0 0 

208 92 59 59 100 

210 93 47 47 100 

212 94 30 30 100 

213 95 59 0 0 

215 96 30 30 100 

220 97 45 45 100 

221 98 58 31 53,448 

227 99 88 0 0 

228 100 65 33 50,769 



229 101 30 30 100 

236 102 47 0 0 

238 103 29 20 68,965 

239 104 60 26 26,666 

240 105 44 38 86,363 

243 106 45 45 100 

244 107 58 58 100 

248 108 45 0 0 

249 109 25 20 80 

251 110 30 30 100 

256 111 30 0 0 

257 112 30 0 0 

258 113 29 29 100 

262 114 58 46 79,310 

263 115 28 13 46,428 

264 116 30 0 0 

268 117 54 43 79,629 

271 118 29 8 27,586 

275 119 26 0 0 

276 120 28 0 0 

277 121 29 25 86,206 

278 122 90 0 0 

279 123 30 0 0 

283 124 27 27 100 

285 125 30 27 90 

286 126 30 0 0 

287 127 30 0 0 

288 128 120 120 100 

289 129 48 0 0 

291 130 28 28 100 

292 131 28 18 64,285 

293 132 30 30 100 

294 133 29 0 0 



295 134 32 32 100 

296 135 60 60 100 

297 136 30 26 86,666 

298 137 35 0 0 

300 138 60 40 66,666 

301 139 60 60 100 

302 140 86 86 100 

304 141 30 30 100 

306 142 40 34 85 

307 143 45 45 100 

309 144 60 0 0 

310 145 28 23 82,142 

312 146 45 30 66,666 

316 147 30 0 0 

318 148 46 0 0 

319 149 30 18 60 

321 150 60 0 0 

323 151 30 0 0 

326 152 28 0 0 

328 153 33 0 0 

331 154 45 45 100 

336 155 40 12 30 

337 156 33 12 54,545 

343 157 44 0 0 

345 158 29 26 89,655 

346 159 44 44 100 

349 160 29 29 100 

353 161 30 0 0 

356 162 58 58 100 

357 163 60 60 100 

358 164 29 29 100 

365 165 29 0 0 

366 166 29 0 0 



368 167 30 30 100 

372 168 65 46 70,769 

373 169 29 29 100 

376 170 30 0 0 

381 171 57 52 91,228 

382 172 28 26 92,857 

383 173 59 59 100 

385 174 28 0 0 

386 175 56 53 94,642 

387 176 30 30 100 

389 177 60 60 100 

390 178 30 0 0 

391 179 30 0 0 

392 180 30 0 0 

393 181 30 30 100 

394 182 30 0 0 

395 183 29 12 41,379 

396 184 30 0 0 

398 185 29 25 86,206 

399 185 56 51 91,071 

401 187 30 0 100 

402 188 30 26 86,666 

403 189 60 60 100 

404 190 60 60 100 

405 191 60 60 100 

407 192 29 19 65,517 

408 193 30 27 90 

410 194 60 57 95 

413 195 45 0 0 

414 196 30 30 100 

415 197 30 0 0 

416 198 60 60 100 

418 199 30 0 0 



419 200 29 22 75,862 

420 201 30 25 83,333 

422 202 30 24 80 

423 203 30 0 0 

428 204 30 24 80 

429 205 30 0 0 

436 206 30 30 100 

437 207 30 30 100 

438 208 45 45 100 

439 209 30 0 0 

441 210 30 0 0 

442 211 30 0 0 

444 212 30 0 0 

445 213 30 0 0 

448 214 29 23 79,310 

449 215 58 0 0 

450 216 30 0 0 

453 217 60 60 100 

454 218 30 25 83,333 

455 219 60 54 90 

456 220 30 27 90 

460 221 30 30 100 

465 222 30 30 100 

468 223 30 0 0 

469 224 59 55 93,220 

471 225 30 0 0 

474 226 120 0 0 

475 227  60 60 100 

476 228 28 0 0 

477 229 30 30 100 

478 230 60 54 90 

480 231 30 30 100 

484 232 30 0 0 



486 233 30 0 0 

489 234 66 66 100 

494 235 45 0 0 

496 236 30 0 0 

500 237 59 48 81,355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Comerciais Amostra 2 



 

1. Angel Face 

2. Aurissedina 

3. Caracu 

4. Casas Pernambucanas 

5. Cera Dominó 1 

6. Cera Dominó 2 

7. Coca-Cola 1 

8. Creme Dental Eucalol 

9. Damosel Perfume 2 

10. Desodorante Mum 

11. Detefon 

12. Esso 1 

13. Esso 2 

14. Forestone 

15. G.E. 

16. Karman Ghia 

17. Kolynos 1 

18. Leite Sol 

19. Maionese Hellman´s 

20. Massa de Pizza Amaral 

21. Metalic 

22. Neocid 

23. Pílulas do Dr. Ross 

24. Sabonete Gessy 

25. Sabonete Lever 

26. Volkswagem 1 

27. Volkswagem 2 

28. Açúcar União 

29. Aero Willys 

30. Avon 

31. Baterias Durex 

32. Biotônico Fontoura 

33. Biscoitos São Luís 



34. Brahma Chopp 

35. Calçados Boliche 

36. Caldos Quaker 

37. Caminhões Ford 

38. Cera Dominó 

39. Cerveja Antarctica 2 

40. Cerveja Niger 

41. Cigarros Lord 

42. Coca-Cola e Fanta 

43. Coca-Cola tamanho Família 

44. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra 

45. Eletroradiobrás 

46. Eucatex 

47. Farinha Lactea Nestlé 

48. Firestone Super Tuff 

49. Folha de São Paulo 

50. Geladeira G.E. 

51. Gordini 2 

52. Gordini 3 

53. Kibon 1 

54. Kibon 2 

55. Kibon 3 

56. Lâmpadas G.E. 

57. Leite de Colônia 

58. Leite Moça 

59. Lonaflex 

60. Maisena 

61. Óleo Hudson 

62. Pneus Firestone 

63. Rádios Phillips 

64. Rádio Sharp 

65. Swift 

66. Tintas Coral 

67. Vasp 1 



68. Vasp 2 

69. Vogatex 1 

70. Vogatex 2 

71. Volkswagem 3 

72. Amareto Del Orso 

73. Bala de Leite Kids 

74. Banco Bamerindus 

75. Banco Nacional 

76. Banco Real 

77. Belina Corcel 

78. Bom Bril 

79. Bordon 

80. Bunnys Levi´s 

81. Café Pelé 

82. Café Seleto 

83. Casa Zacarias 

84. Cerveja Antarctica 

85. Chevrolet 2 

86. Cigarros Carlton 

87. Cigarros Vila Rica 

88. Coca-Cola 

89. Corcel 

90. Dodge 1800 

91. Ducal 

92. Duchas Corona 

93. Duraplac 

94. Fanta Limão 

95. Fiat 147 

96. Flit 

97. Guaraná Antarctica 1 

98. Guaraná Antarctica 2 

99. Itaú 

100. Jornal O Globo de Domingo 

101. Kolynos 



102. Minister 

103. Nossa Caixa 

104. Novo Sabão em Pó Vivo 

105. O Estado de São Paulo 

106. Opala Comodoro 

107. Pepsi-Cola 1 

108. Philco 2 

109. Pinho Dominó 

110. Poupança Delfim 

111. Rider 3 

112. Rider 4 

113. Rocambole Pullmann 

114. Sabonete Rexona 

115. Seleções 

116. Shampoo Colorama 

117. TV Colorado 

118. União Cultural Brasil-Estados Unidos 

119. Vinheta TV Globo 1 

120. Vinheta TV Globo 2 

121. Volkswagen Variant 

122. Anos Valisére 

123. Baconzitos 

124. Boka Loka 

125. Brastemp 1 

126. Brastemp 2 

127. Brastemp 3 

128. Brinquedos Estrela 

129. C&A 

130. Café Meridiano 

131. Caixa Econômica Federal 

132. Caldos Maggi 

133. Caloi 

134. Caloplast 

135. Campari 1 



136. Campari 2 

137. Carlton 

138. Cerveja Malt 90 

139. Chevrolet 1 

140. Chevrolet 2 

141. Cigarros Continental 1 

142. Cigarros Derby 

143. Cigarros Ella 

144. Cigarros Plaza 

145. Claybon 

146. Coca-Cola 2 

147. Cotonetes 

148. Crush 

149. D. Paschoal 

150. Dia do Rádio 

151. Elma Chips 

152. Fita K-7 Basf 

153. Ford F-100 

154. Goodyear 2 

155. Hollywood 

156. Imédia 

157. Levi´s 1 

158. Lojas Buri 

159. Lojas Marisa 

160. Maggi 

161. Mesbla Veículos 

162. Morumbi Shopping 

163. Nossa Caixa 

164. Pão de Açúcar 

165. Porto-Unidas 

166. Prestígio 

167. Rimula 

168. Sonrisal 

169. Sorveteria Arno 



170. Sukita 

171. Transbrasil 2 

172. Tylenol 

173. Unibanco 

174. Xarope Melagrião 

175. Yamaha 

176. Yck´s Jeans 

177. Arapuã 

178. Arisco 1 

179. Arisco 2 

180. Automóvel Clube 

181. Bamerindus 1 

182. Bamerindus 2 

183. Bamerindus 3 

184. Banco Real 

185. Bradesco 1 

186. Bradesco 2 

187. Brahma Chopp 1 

188. Brahma Chopp 2 

189. Brahma Chopp 3 

190. Brahma Chopp 4 

191. Brahma Chopp 5 

192. Caixa Econômica Federal 

193. Caninha 51 

194. Cerveja Antarctica 

195. Hollywood 

196. Coca-Cola 1 

197. Coca-Cola 2 

198. Coca-Cola 3 

199. Corsa 

200. D. Paschoal 

201. Dan Up 

202. Esso 

203. Estrela 



204. Fiat Palio 3 

205. Fiat Palio 4 

206. Guaraná Antarctica 2 

207. Guaraná Antarctica 3 

208. Häagen-Dazs 

209. Havaianas 1 

210. Havaianas 3 

211. Havaianas 4 

212. Kaiser 

213. Lacto Purga 

214. Listas Telesp 2 

215. M. Officer 

216. Margarina All Day 

217. Molho Jimmy 

218. Moto Honda 

219. Mövenpick 

220. Nestlé Bliss 

221. Parmalat 1 

222. Playcenter 

223. Prestígio 

224. Ray-o-Vac 

225. Rider 2 

226. Sadia 

227. Saint Remy 

228. Sandálias Loveku 

229. Shell Premiun 

230. Silverado GM 

231. Soda Limonada 

232. Super Bonder 

233. Telesp Celular 

234. Varig 1 

235. Vinólia 

236. Volkswagen Gol 1 

237. Waffer São Luís 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 7 – Seleção da Amostra 3 

 

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 
 

430 6 259 400 132 91 17 86 496 233 

2 52 102 152 202 252 302 352 402 452 
 

485 455 239 186 490 248 197 65 313 354 

3 53 103 153 203 253 303 353 403 453 
 

244 225 178 481 369 189 80 339 189 105 

4 54 104 154 204 254 304 354 404 454 
 

156 212 153 14 1 88 427 295 407 44 

5 55 105 155 205 255 305 355 405 455 
 

15 385 342 389 397 73 379 83 170 318 

6 56 106 156 206 256 306 356 406 456 
 

349 477 373 345 312 200 261 140 164 96 

7 57 107 157 207 257 307 357 407 457 
 

322 441 303 30 126 288 225 151 384 164 

8 58 108 158 208 258 308 358 408 458 
 

236 214 12 298 469 147 416 19 320 32 

9 59 109 159 209 259 309 359 409 459 
 

473 428 415 195 92 158 70 351 17 489 

10 60 110 160 210 260 310 360 410 460 
 

213 182 211 150 260 127 49 14 388 41 

11 61 111 161 211 261 311 361 411 461 
 

243 120 215 58 374 106 449 434 459 417 

12 62 112 162 212 262 312 362 412 462 
 

376 481 77 425 156 14 450 490 387 102 

13 63 113 163 213 263 313 363 413 463 
 

366 449 157 100 388 390 446 116 182 160 

14 64 114 164 214 264 314 364 414 464 
 

497 310 32 407 462 455 236 236 247 97 

15 65 115 165 215 265 315 365 415 465 
 

21 174 317 330 318 1 9 292 356 107 

16 66 116 166 216 266 316 366 416 466 
 

293 466 302 211 301 292 428 113 432 244 

17 67 117 167 217 267 317 367 417 467 
 

499 375 450 144 441 439 81 182 111 80 

18 68 118 168 218 268 318 368 418 468 
 

246 484 410 210 129 230 201 359 322 79 

19 69 119 169 219 269 319 369 419 469 
 

185 171 30 233 197 284 250 356 324 274 

20 70 120 170 220 270 320 370 420 470 
 

192 3 70 40 252 437 90 399 492 418 

21 71 121 171 221 271 321 371 421 471 
 

389 10 188 382 291 353 73 75 117 332 

22 72 122 172 222 272 322 372 422 472 
 

188 319 2 462 399 282 481 177 81 81 

23 73 123 173 223 273 323 373 423 473 
 

310 158 468 445 376 194 38 229 39 362 

24 74 124 174 224 274 324 374 424 474 
 

290 332 335 313 306 495 409 48 169 392 

25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 
 

408 336 310 133 138 134 159 292 2 461 

26 76 126 176 226 276 326 376 426 476 
 

55 373 33 196 52 301 321 215 215 463 

27 77 127 177 227 277 327 377 427 477 
 

462 33 451 356 52 108 383 237 63 474 

28 78 128 178 228 278 328 378 428 478 
 

60 123 11 466 224 359 393 47 342 77 

29 79 129 179 229 279 329 379 429 479 
 

30 189 278 286 51 316 271 284 173 357 

30 80 130 180 230 280 330 380 430 480 
 

44 264 226 437 478 101 207 85 209 185 

31 81 131 181 231 281 331 381 431 481 
 

324 296 227 159 411 275 320 350 238 171 



32 82 132 182 232 282 332 382 432 482 
 

18 389 132 353 19 12 68 354 95 431 

33 83 133 183 233 283 333 383 433 483 
 

372 275 96 293 157 317 378 84 9 44 

34 84 134 184 234 284 334 384 434 484 
 

41 422 18 471 334 56 172 231 107 375 

35 85 135 185 235 285 335 385 435 485 
 

212 3 279 133 250 161 259 6 289 486 

36 86 136 186 236 286 336 386 436 486 
 

114 244 28 140 476 406 292 212 426 144 

37 87 137 187 237 287 337 387 437 487 
 

57 328 358 160 194 245 380 178 66 204 

38 88 138 188 238 288 338 388 438 488 
 

105 78 193 67 467 474 50 210 128 421 

39 89 139 189 239 289 339 389 439 489 
 

112 236 192 115 264 84 319 391 93 391 

40 90 140 190 240 290 340 390 440 490 
 

29 130 98 269 373 299 243 145 346 170 

41 91 141 191 241 291 341 391 441 491 
 

32 205 35 134 61 87 225 409 302 155 

42 92 142 192 242 292 342 392 442 492 
 

167 420 362 94 436 170 167 34 309 231 

43 93 143 193 243 293 343 393 443 493 
 

405 254 276 147 165 60 377 396 109 340 

44 94 144 194 244 294 344 394 444 494 
 

205 359 445 175 142 221 267 252 104 127 

45 95 145 195 245 295 345 395 445 495 
 

35 398 482 140 404 323 165 10 430 235 

46 96 146 196 246 296 346 396 446 496 
 

106 198 129 492 173 491 34 355 396 214 

47 97 147 197 247 297 347 397 447 497 
 

306 86 357 70 81 297 57 161 125 83 

48 98 148 198 248 298 348 398 448 498 
 

147 430 269 90 452 441 457 248 62 473 

49 99 149 199 249 299 349 399 449 499 
 

443 280 376 63 185 199 129 318 415 298 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 

418 18 350 188 218 258 411 456 342 324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8 – Amostra 3 

 

Número na 

lista-mãe 

(População) 

Número na 

lista-filha 

(Amostra) 

Tempo total 

do comercial 

Tempo 

destinado ao 

Jingle 

Porcentagem 

de tempo do 

Jingle 

501 1 15 0 0 

502 2 75 0 0 

503 3 30 0 0 

506 4 30 0 0 

510 5 30 0 0 

512 6 30 0 0 

514 7 30 0 0 

515 8 30 0 0 

518 9 30 0 0 

519 10 30 0 0 

521 11 60 0 0 

528 12 30 0 0 

529 13 30 0 0 

530 14 30 0 0 

532 15 30 0 0 

533 16 30 22 73,333 

535 17 60 0 0 

540 18 30 30 100 

541 19 30 0 0 

544 20 60 0 0 

551 21 60 0 0 

552 22 60 60 100 

555 23 30 0 0 



556 24 30 0 0 

557 25 30 0 0 

560 26 45 0 0 

561 27 30 0 0 

563 28 45 45 100 

567 29 30 0 0 

570 30 45 0 0 

573 31 30 0 0 

577 32 30 0 0 

578 33 90 0 0 

580 34 30 0 0 

581 35 30 0 0 

584 36 60 0 0 

587 37 30 0 0 

588 38 30 0 0 

590 39 30 0 0 

591 40 30 0 0 

592 41 30 0 0 

594 42 30 0 0 

598 43 30 0 0 

600 44 30 0 0 

601 45 30 0 0 

605 46 30 0 0 

606 47 30 0 0 

608 48 30 0 0 

612 49 30 30 100 

614 50 30 0 0 

615 51 24 24 100 

620 52 28 0 0 

623 53 30 0 0 

626 54 90 90 100 

627 55 30 0 0 

629 56 60 0 0 



630 57 30 0 0 

632 58 45 42 93,333 

633 59 45 0 0 

634 60 30 0 0 

638 61 90 90 100 

640 62 30 0 0 

642 63 30 0 0 

644 64 30 0 0 

647 65 48 30 62,5 

650 66 30 0 0 

653 67 30 0 0 

656 68 30 0 0 

657 69 30 0 0 

658 70 30 0 0 

659 71 30 0 0 

660 72 15 0 0 

661 73 30 30 100 

665 74 30 0 0 

667 75 29 0 0 

670 76 30 0 0 

671 77 29 16 55,172 

673 78 30 0 0 

674 79 30 0 0 

675 80 30 0 0 

678 81 29 0 0 

682 82 30 0 0 

685 83 30 0 0 

686 84 30 0 0 

688 85 30 0 0 

689 86 30 0 0 

692 87 30 0 0 

693 88 30 0 0 

694 89 29 26 89,655 



695 90 30 0 0 

696 91 30 0 0 

697 92 30 0 0 

698 93 30 0 0 

699 94 30 0 0 

700 95 30 0 0 

705 96 90 0 0 

710 97 30 28 93,333 

711 98 29 29 100 

712 99 28 28 100 

713 100 30 0 0 

714 101 30 6 20 

715 102 30 0 0 

718 103 30 0 0 

721 104 30 0 0 

724 105 30 0 0 

725 106 30 0 0 

726 107 30 0 0 

727 108 30 0 0 

730 109 30 0 0 

733 110 30 0 0 

736 111 30 0 0 

739 112 30 0 0 

743 113 30 0 0 

744 114 30 0 0 

745 115 30 0 0 

746 116 30 0 0 

748 117 30 25 83,333 

750 118 30 0 0 

752 119 30 0 0 

754 120 30 0 0 

758 121 30 30 100 

759 122 30 0 0 



760 123 29 4 13,793 

761 124 30 0 0 

764 125 30 0 0 

769 126 30 30 100 

775 127 30 0 0 

776 128 30 0 0 

778 129 30 0 0 

780 130 30 0 0 

782 131 30 0 0 

784 132 30 0 0 

786 133 30 0 0 

788 134 30 0 0 

790 135 45 0 0 

791 136 15 0 0 

792 137 28 0 0 

793 138 30 0 0 

796 139 45 0 0 

797 140 30 0 0 

798 141 15 0 0 

799 142 30 0 0 

801 143 30 0 0 

802 144 30 0 0 

803 145 30 0 0 

806 146 28 0 0 

810 147 30 0 0 

812 148 30 0 0 

813 149 30 0 0 

816 150 90 0 0 

817 151 90 0 0 

818 152 30 0 0 

819 153 30 0 0 

822 154 30 0 0 

823 155 30 0 0 



824 156 60 60 100 

828 157 30 0 0 

830 158 30 0 0 

832 159 60 57 95 

834 160 60 56 93,333 

835 161 60 0 0 

836 162 30 0 0 

842 163 30 0 0 

845 164 29 0 0 

849 165 30 0 0 

850 166 30 13 43,333 

853 167 60 57 95 

856 168 30 0 0 

857 169 29 29 100 

858 170 60 0 0 

859 171 30 0 0 

862 172 60 0 0 

866 173 45 0 0 

869 174 30 0 0 

872 175 30 0 0 

873 176 30 13 43,333 

874 177 30 0 0 

875 178 30 10 33,333 

876 179 30 0 0 

879 180 30 0 0 

882 181 30 0 0 

885 182 30 0 0 

888 183 60 0 0 

889 184 30 0 0 

890 185 30 0 0 

897 185 30 0 0 

898 187 30 0 0 

899 188 30 0 0 



900 189 30 0 0 

904 190 30 30 100 

905 191 30 25 83,333 

906 192 30 30 100 

907 193 30 0 0 

908 194 30 0 0 

910 195 30 0 0 

911 196 30 0 0 

915 197 29 0 0 

916 198 30 0 0 

918 199 30 0 0 

920 200 30 0 0 

922 201 30 0 0 

925 202 29 18 62,068 

927 203 30 0 0 

928 204 26 0 0 

930 205 29 0 0 

933 206 28 28 100 

936 207 29 5 17,241 

937 208 30 0 0 

939 209 30 0 0 

941 210 30 18 60 

945 211 60 51 85 

949 212 30 0 0 

950 213 30 18 60 

951 214 30 19 63,333 

952 215 30 20 66,666 

955 216 60 0 0 

962 217 30 0 0 

966 218 30 0 0 

967 219 30 0 0 

968 220 30 0 0 

969 221 30 0 0 



971 222 30 0 0 

973 223 30 0 0 

974 224 30 0 0 

976 225 90 63 70 

977 226 60 48 80 

978 227 60 0 0 

981 228 30 12 40 

982 229 30 0 0 

984 230 60 0 0 

985 231 30 0 0 

990 232 30 0 0 

991 233 30 0 0 

992 234 30 0 0 

995 235 30 0 0 

997 236 30 0 0 

999 237 30 11 36,666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 – Comerciais Amostra 3 

 

1. Activia 

2. Adidas 

3. Amanco 1 

4. Amanco 4 

5. Azul Linhas Aéreas 2 

6. Banco do Brasil 1 

7. Banco do Brasil 3 

8. Banco do Brasil 4 

9. Banco do Brasil 7 

10. Banco do Brasil 8 

11. Banco do Brasil 10 

12. Banco Real 6 

13. Banco Real 7 

14. Banco Real 8 

15. Banco Real 10 

16. Banco Santander 1 

17. Banco Santander 3 

18. Bis 

19. Bob´s 1 

20. Bradesco 1 



21. Bradesco 8 

22. Bradesco 9 

23. Bradesco Seguros 1 

24. Bradesco Seguros 2 

25. Bradesco Seguros 3 

26. Bradesco Seguros 6 

27. Brahma Chopp 1 

28. Brahma Chopp 3 

29. Brahma Chopp 7 

30. Brahma Chopp 10 

31. Café Excelsior 

32. Café Pilão 2 

33. Caixa Econômica Federal 1 

34. Caixa Econômica Federal 3 

35. Caixa Econômica Federal 4 

36. Caixa Econômica Federal 7 

37. Caixa Econômica Federal 10 

38. Casa das Alianças 

39. Casas Bahia 2 

40. Casas Bahia 3 

41. Casas Bahia 4 

42. Casas Bahia 6 

43. Casas Bahia 10 

44. Catho On Line 

45. CCAA 

46. Cerveja Antarctica 3 

47. Cerveja Antarctica 4 

48. Cerveja Antarctica 6 

49. Cerveja Itaipava 3 

50. Cerveja Itaipava 5 

51. Cerveja Kaiser 1 

52. Cerveja Kaiser 6 

53. Cerveja Sol 2 

54. Chevrolet Camaro 



55. Chevrolet Corsa Classic 

56. Chevrolet Novo Corsa 

57. Claro 1 

58. Claro 3 

59. Claro 4 

60. Claro 5 

61. Coca-Cola 1 

62. Coca-Cola 3 

63. Coca-Cola 5 

64. Coca-Cola 7 

65. Compre Bem 1 

66. Danoninho 2 

67. Danoninho 5 

68. Devassa 1 

69. Devassa 2 

70. Devassa 3 

71. Devassa 4 

72. Di Cicco 1 

73. Di Cicco 2 

74. Doritos 1 

75. Dove 1 

76. Dove 4 

77. Dove 5 

78. Drogaria São Paulo 2 

79. Elma Chips 1 

80. Elma Chips 2 

81. Elséve 3 

82. Embratel 4 

83. Embratel 7 

84. Embratel 8 

85. Fanta 1 

86. Fanta 2 

87. Fiat Stilo 

88. Fiat Uno 1 



89. Fiat Uno 2 

90. Fiat Uno 3 

91. Fisk 

92. Folha de São Paulo 

93. Ford Focus 

94. Gasolina Petrobrás 1 

95. Gasolina Petrobrás 2 

96. Guaraná Antarctica 1 

97. Guaraná Antarctica 6 

98. Guaraná Antarctica 7 

99. Guaraná Antarctica 8 

100. Guaraná Antarctica 9 

101. Guaraná Antarctica 10 

102. Habib´s 1 

103. Havaianas 2 

104. Havaianas 5 

105. Havaianas 8 

106. Havaianas 9 

107. Havaianas 10 

108. Honda Civic 

109. HSBC 3 

110. HSBC 6 

111. Intel 2 

112. Itaú 1 

113. Itaú 5 

114. Itaú 6 

115. Itaú 7 

116. Itaú 8 

117. Itaú 10 

118. Lacta 1 

119. Lacta 3 

120. Lacta 5 

121. Leite Moça 4 

122. Lojas AM PM 



123. Lojas Americanas 1 

124. Lojas Americanas 2 

125. Lojas Cem 2 

126. Lojas Marabraz 5 

127. Lojas Marisa 4 

128. Lojas Marisa 5 

129. Lux 2 

130. Magazine Luiza 1 

131. Magazine Luiza 3 

132. Magazine Luiza 5 

133. Mastercard 2 

134. Mastercard 4 

135. Mc Donald´s 2 

136. Mc Donald´s 3 

137. Moto Honda 1 

138. Moto Honda 2 

139. Natura 3 

140. Natura 4 

141. Natura 5 

142. Nescau 1 

143. Nescau 3 

144. Nescau 4 

145. Nestlé 

146. Net Shoes 3 

147. Nextel 3 

148. Nextel 5 

149. Nicorett 

150. Nike 3 

151. Nike 4 

152. Nike 5 

153. Nossa Caixa 1 

154. Nova Schin 2 

155. Nova Schin 3 

156. Nova Schin 4 



157. Nova Schin 8 

158. Nova Schin 10 

159. O Boticário 1 

160. O Boticário 3 

161. O Boticário 4 

162. O Boticário 5 

163. Omo 1 

164. Omo4 

165. Pão de Açúcar 2 

166. Pão de Açúcar 3 

167. Pão de Açúcar 6 

168. Penalty 2 

169. Penalty 3 

170. Penalty 4 

171. Penalty 5 

172. Petrobrás 1 

173. Peugeot 3 

174. Phillips 2 

175. Ponto Frio 2 

176. Ponto Frio 3 

177. Ponto Frio 4 

178. Ponto Frio 5 

179. Posto BR 

180. Postos Ipiranga 3 

181. Postos Ipiranga 6 

182. Postos Petrobrás 2 

183. Renault Sandero 

184. Renner 

185. Rexona 1 

186. Samsung 2 

187. Seara 

188. Seda 1 

189. Seda 2 

190. Shampoo Johnson´s 1 



191. Shampoo Johnson´s 2 

192. Shampoo Johnson´s 3 

193. Shell 1 

194. Shell 2 

195. Shopping Del Rey 

196. Shopping Ibirapuera 

197. Skol 4 

198. Skol 5 

199. Skol 7 

200. Skol 9 

201. Suco Ades 

202. Sucrilhos Kellogg´s 1 

203. Supermercado Extra 1 

204. Supermercado Extra 2 

205. Supermercado Extra 4 

206. TAM 3 

207. Telefonica 1 

208. Telefonica 2 

209. Telefonica 4 

210. Telefonica 6 

211. Telhanorte 1 

212. Tigre 2 

213. Tigre 3 

214. Tigre 4 

215. Tigre 5 

216. Tim 1 

217. Tim 8 

218. Topper 1 

219. Topper 2 

220. Topper 3 

221. Topper 4 

222. Toyota Corolla 1 

223. Toyota Corolla 3 

224. Ultrafarma 1 



225. Vale do Rio Doce 1 

226. Vale do Rio Doce 2 

227. Vale do Rio Doce 3 

228. Visa 1 

229. Visa 2 

230. Visa 4 

231. Vivo 1 

232. Vivo 6 

233. Vivo 7 

234. Volkswagen Gol 1 

235. Volkswagen Gol 4 

236. Yamaha 1 

237.  Yamaha 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Percentuais de tempos destinados aos Jingles das 

Amostras 

 

Percentuais de tempo 

destinado ao Jingle na 

Era do Rádio 

Percentuais de tempo 

destinado ao Jingle na 

Era da Televisão 

Percentuais de tempo 

destinado ao Jingle na 

Era da Internet 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

48,48% 

43,75% 

58,82% 

100,00% 

80,00% 

100,00% 

100,00% 

72,97% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 



31,75% 

80,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

80,00% 

0,00% 

0,00% 

76,00% 

84,62% 

73,33% 

62,07% 

0,00% 

59,52% 

100,00% 

85,19% 

86,21% 

72,73% 
 

70,37% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

71,43% 

62,50% 

56,25% 

58,54% 

78,57% 

0,00% 

0,00% 

80,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

42,11% 

87,88% 

53,33% 

56,00% 

85,71% 

84,62% 

0,00% 

0,00% 

89,47% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

60,71% 

100,00% 

46,15% 

73,33% 

71,43% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

73,33% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 



0,00% 

0,00% 

100,00% 

86,67% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

66,67% 

78,57% 

64,29% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

83,78% 

78,79% 

100,00% 

100,00% 

92,96% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

93,10% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

53,45% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

93,33% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

62,50% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

55,17% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

89,66% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

93,33% 

100,00% 

100,00% 



50,77% 

100,00% 

0,00% 

68,97% 

43,33% 

86,36% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

80,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

79,31% 

46,43% 

0,00% 

79,63% 

27,59% 

0,00% 

0,00% 

86,21% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

90,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

64,29% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

86,67% 

0,00% 

66,67% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

85,00% 

100,00% 

0,00% 

82,14% 

0,00% 

20,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

83,33% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

13,79% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 



66,67% 

0,00% 

0,00% 

60,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

30,00% 

36,36% 

0,00% 

89,66% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

70,77% 

100,00% 

0,00% 

91,23% 

92,86% 

100,00% 

0,00% 

94,64% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

41,38% 

0,00% 

86,21% 

91,07% 

0,00% 

86,67% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

95,00% 

93,33% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

43,33% 

95,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

43,33% 

0,00% 

33,33% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

83,33% 



65,52% 

90,00% 

95,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

75,86% 

83,33% 

80,00% 

0,00% 

80,00% 

0,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

79,31% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

83,33% 

90,00% 

90,00% 

100,00% 

100,00% 

0,00% 

93,22% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

90,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

81,36% 
 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

62,07% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

17,24% 

0,00% 

0,00% 

60,00% 

85,00% 

0,00% 

60,00% 

63,33% 

66,67% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

70,00% 

80,00% 

0,00% 

40,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

36,67% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 – Amostra Específica para Análise do Discurso – 

Era do Rádio 

 

1  32 25 36 

2  13 36 14 

3  9 11 35 

4  35 6 17 

5  16 2 33 

6  13 28 23 

7  36 27 18 

8  2 13 27 

9  25 17 13 

10  26 9 13 

11  12 19 15 

12  16 19 34 

13  23 25 8 

14  27 14 31 

15  17 26 22 

16  35 23 6 

17  35 6 9 

18  22 12 14 

19  11 27 23 

20  6 8 21 

21  6 27 30 

22  24 30 5 

23  26 5 10 

24  7 35 7 

25  18 29 4 

26  35 22 31 

27  1 32 20 

28  5 2 31 



29  6 22 13 

30  29 1 24 

31  7 11 29 

32  8 34 17 

33  8 28 7 

34  27 11 20 

35  12 19 15 

36  35 18 18 

 

 

1. Alka Seltzer  

2. Astringosol 

3. Brahma Chopp 

4. Cigarros Veado 

5. Conhaque Ipiranga 

6. Creme Dental Gessy 

7. Detefon 1 

8. Glostora 

9. Kolynos 

10. Loção Brilhante 

11. Melhoral 1 

12. Ótica Fluminense 

13. Pão Bragança 

14. Pílulas do Dr. Ross 

15. Sabonete Lifeboy 

16. Sabonetes Lifeboy 

17. Sal de Frutas Eno 

18. Talco Ross  

19. Vinagre Castelo 

20. Vinho Reconstituinte Silva Araújo 

 

 

 

 

 

 

http://www.locutor.info/Jingles/Alka%20Seltzer%2040.wma
http://www.locutor.info/Jingles/Jingle%20Locao%20Brilhante%20Anos%2040.mp3


 

 

 

Anexo 12 – Amostra Específica para Análise do Discurso – 

Era da Televisão 

 

1 41 81 121 161 201 
 

230 70 139 

2 42 82 122 162 202 
 

147 103 131 

3 43 83 123 163 203 
 

174 195 76 

4 44 84 124 164 204 
 

27 224 111 

5 45 85 125 165 205 
 

41 44 116 

6 46 86 126 166 206 
 

203 137 230 

7 47 87 127 167 207 
 

33 206 69 

8 48 88 128 168 208 
 

140 109 63 

9 49 89 129 169 209 
 

97 93 206 

10 50 90 130 170 210 
 

232 162 2 

11 51 91 131 171 211 
 

30 118 113 

12 52 92 132 172 212 
 

200 35 77 

13 53 93 133 173 213 
 

2 152 112 

14 54 94 134 174 214 
 

102 164 221 

15 55 95 135 175 215 
 

202 22 197 

16 56 96 136 176 216 
 

133 130 104 

17 57 97 137 177 217 
 

145 216 113 

18 58 98 138 178 218 
 

207 118 182 

19 59 99 139 179 219 
 

95 86 216 

20 60 100 140 180 220 
 

64 164 106 

21 61 101 141 181 221 
 

166 118 103 

22 62 102 142 182 222 
 

204 116 157 

23 63 103 143 183 223 
 

191 180 35 

24 64 104 144 184 224 
 

63 185 124 

25 65 105 145 185 225 
 

53 21 209 

26 66 106 146 186 226 
 

203 189 192 

27 67 107 147 187 227 
 

51 229 97 

28 68 108 148 188 228 
 

23 52 49 

29 69 109 149 189 229 
 

102 166 222 

30 70 110 150 190 230 
 

121 158 188 

31 71 111 151 191 231 
 

12 155 5 

32 72 112 152 192 232 
 

76 185 205 

33 73 113 153 193 233 
 

186 95 25 

34 74 114 154 194 234 
 

147 156 81 

35 75 115 155 195 235 
 

41 144 27 

36 76 116 156 196 236 
 

90 210 6 

37 77 117 157 197 237 
 

29 60 67 



38 78 118 158 198 
  

93 126 69 

39 79 119 159 199 
  

197 127 220 

40 80 120 160 200 
  

177 167 73 

 

1. Antarctica 

2. Bamerindus 

3. Brahma Chopp 

4. Café Seleto 

5. Caixa Econômica Federal 

6. Casas Pernambucanas 

7. Chevrolet 

8. Cobertores Parahyba 

9. Coca-Cola 

10. DDDrim 

11. Duchas Corona 

12. Eletroradiobrás 

13. Grand Prix “S” da Goodyear 

14. Guaraná Antarctica 1 

15. Guaraná Antarctica 2 

16. Pepsi-Cola 

17. Pomarola 

18. Sabão Rinso 

19. Varig 

20. Volkswagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13 – Amostra Específica para Análise do Discurso – 

Era da Internet 

 

1 41 81 121 161 201 
 

230 70 139 

2 42 82 122 162 202 
 

147 103 131 

3 43 83 123 163 203 
 

174 195 76 

4 44 84 124 164 204 
 

27 224 111 

5 45 85 125 165 205 
 

41 44 116 

6 46 86 126 166 206 
 

203 137 230 

7 47 87 127 167 207 
 

33 206 69 

8 48 88 128 168 208 
 

140 109 63 

9 49 89 129 169 209 
 

97 93 206 

10 50 90 130 170 210 
 

232 162 2 

11 51 91 131 171 211 
 

30 118 113 

12 52 92 132 172 212 
 

200 35 77 

13 53 93 133 173 213 
 

2 152 112 

14 54 94 134 174 214 
 

102 164 221 

15 55 95 135 175 215 
 

202 22 197 

16 56 96 136 176 216 
 

133 130 104 

17 57 97 137 177 217 
 

145 216 113 

18 58 98 138 178 218 
 

207 118 182 

19 59 99 139 179 219 
 

95 86 216 

20 60 100 140 180 220 
 

64 164 106 

21 61 101 141 181 221 
 

166 118 103 

22 62 102 142 182 222 
 

204 116 157 

23 63 103 143 183 223 
 

191 180 35 

24 64 104 144 184 224 
 

63 185 124 

25 65 105 145 185 225 
 

53 21 209 

26 66 106 146 186 226 
 

203 189 192 

27 67 107 147 187 227 
 

51 229 97 

28 68 108 148 188 228 
 

23 52 49 

29 69 109 149 189 229 
 

102 166 222 

30 70 110 150 190 230 
 

121 158 188 

31 71 111 151 191 231 
 

12 155 5 

32 72 112 152 192 232 
 

76 185 205 

33 73 113 153 193 233 
 

186 95 25 

34 74 114 154 194 234 
 

147 156 81 

35 75 115 155 195 235 
 

41 144 27 

36 76 116 156 196 236 
 

90 210 6 

37 77 117 157 197 237 
 

29 60 67 

38 78 118 158 198 
  

93 126 69 

39 79 119 159 199 
  

197 127 220 

40 80 120 160 200 
  

177 167 73 

 



1. Bradesco 

2. Brahma Chopp 

3. Cerveja Itaipava 

4. Cerveja Kaiser 

5. Claro 

6. Coca-Cola 

7. Dove 

8. Fiat Uno 

9. Guaraná Antarctica 

10. Guaraná Antarctica 

11. Itaú 

12. Lojas Marabraz 

13. Nova Schin 

14. Pão de Açúcar 

15. Penalty 

16. Shampoo Johnson´s 

17. Sucrilhos Kellogg´s 

18. Tigre 

19. Tigre 

20. Vale do Rio Doce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14 – Partituras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


