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RESUMO

Este trabalho objetiva verificar a capacidade dos jingles de permanecer na mente das pessoas por décadas e sua eficácia publicitária. Por esse 
poder, a publicidade usa esse meio. O jingle é uma propaganda musicada de forma simples e divertida, produzida originalmente para veiculação 
em rádios e posteriormente na televisão. Quando bem realizada, consegue atingir o consumidor com os principais conceitos da marca anunciada. 
Os textos dos jingles se aproximam da linguagem oral utilizada pelo público, que não precisa saber ler ou escrever para ter um entendimento 
perfeito da mensagem. O jingle é feito em estilos musicais em voga ou em um estilo musical adequado para sensibilizar o consumidor potencial. 
Depois de ouvir, as pessoas não esquecem e costumam sair cantarolando. Mesmo depois de tirados do ar, são lembrados.  Na década de 1940, o 
jingle explode no Brasil. Com a chegada da televisão na década de 50, o rádio perde espaço. No fim da década de 1960, marcaram época os 
jingles das Casas Pernambucanas e da Varig. A Copa do Mundo de 1970 é embalada pelo jingle de Miguel Gustavo: “Noventa milhões em ação, 
pra frente Brasil...” Na década de 1980, o jingle da Levi’s, gravado em disco, vendeu 500 mil cópias e ficou meses na lista das canções mais 
executadas nas rádios de São Paulo. Foi utilizado como método de pesquisa o grupo focal, do qual participaram seis mulheres e dois homens, de 
classe B e C, com idade entre 50 a 60 anos. Essa faixa etária foi escolhida porque pretendia-se verificar se lembram dos mais variados jingles 
desde 1960. Os jingles mais lembrados foram o das Casas Pernambucanas, Cobertores Parahyba, Varig, Duchas Corona, U.S.Top, Grapette, 
Volkswagen, TV Itacolomi, refrigerante Crush, Biotônico Fontoura e o remédio infantil Auricedina. Conseguiram lembrar e cantar a letra completa 
de muitos deles. Percebe-se que o jingle por ser uma linguagem musicada ajuda a memorizar a marca, o produto, a promoção e está associado às 
experiências de vida do ouvinte/consumidor. Foram apresentadas as melodias dos jingles da Coca-Cola, Casas Pernambucanas, calça jeans 
U.S.Top, Danone, Balas de Leite Kids e Copa de 1970. Os participantes reconheceram as melodias e lembraram letras e marcas, falando com 
emoção. Houve uma divergência sobre o jingle da Copa de 70. Alguns falaram que a linguagem utilizada era emocionante, conseguindo transmitir 
o que o brasileiro queria e precisava falar naquela época. Mas para outros era uma forma de acalmar o povo devido à ditadura militar. Talvez isso 
se deva ao fato de que essas pessoas tivessem um alto grau de instrução, como o de uma participante, professora aposentada de História. Outro 
ponto observado é que eles gostam da publicidade musicada. O jingle é uma ferramenta publicitária capaz de despertar e prender a atenção do 
ouvinte/consumidor, fazer lembrar o produto, a marca e até promoções.  Percebe-se que nos dias atuais não se encontram muitas propagandas 
com novos jingles. Algumas empresas estão voltando a usar jingles antigos, como a Parmalat e as Casas Pernambucanas.
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