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RESUMO 

Os jingles, mais do que cumprir sua missão, de propagar e construir marcas, provocar 

necessidades de consumo no público, já fazem parte da cultura popular. Entre as características 

dessas mensagens publicitárias em forma de música destaca-se a capacidade de permanecer na 

mente do consumidor. A pesquisa tem como intuito, identificar os jingles que estão na memória 

dos ribeirão-pretanos e analisar as peças publicitárias que se tornaram referência no mercado 

de Ribeirão Preto. 

INTRODUÇÃO 

A relação entre música e publicidade e propaganda, se dá através da evolução técnica e artística 

desde as primeiras partituras enviadas e visadas como brinde atrativo, para consumidores de 

fabricantes e comerciantes no século XIX. Mensagens publicitárias podem ser criadas 

explorando o potencial da música, uma poderosa estratégia publicitária em anúncios de rádio, 

em vários formatos de anúncio, como o spot e o jingle. 

Jingle, que é definido por Figueiredo (2005), como peças cantadas compostas especialmente 

para a marca anunciante. Sua melodia costuma ser simples e cativante, fácil de ser repetida e 

cantarolada pelo ouvinte. 

A pesquisa apresentada, em andamento, visa não só compreender os conceitos e características 

do jingle, mas relacionar as peças consideradas referências no país. No âmbito local, identificar 

e analisar os jingles que se encontram na memória dos ribeirão-pretanos. 

O jingle, ao oferecer resultados positivos em relação à capacidade dos públicos de recordar e 

memorizar a mensagem global do anúncio, nos apresenta como um fantástico objeto de estudo, 

embora percebemos ter pouca atenção no universo acadêmico, quando comparado com outras 

formas e estratégias de comunicação. 

OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é identificar os jingles que estão na memória dos ribeirão-pretanos. 

Num segundo momento, aprofundando a pesquisa de campo, apresentar uma análise das peças 

publicitárias produzidas para o rádio que se tornaram referência no mercado de Ribeirão Preto.  

É foco secundário da pesquisa, mas não de menor importância, a partir dos conceitos e fatos 

apurados, compreender a relação da música com a publicidade, as formas de utilizar e a 

importância da música no anúncio publicitário de rádio. 



METODOLOGIA 

Utilizamos como base para esse trabalho a pesquisa bibliográfica para a construção de uma 

discussão teórica a respeito da utilização da música na publicidade de rádio; conceituar e 

relacionar as características fundamentais do jingle, além de identificar as peças publicitárias 

consideradas referências nacionais. Com a pesquisa de campo, através de entrevistas com 

ouvintes de Ribeirão Preto, identificar os jingles que eles lembram, o porquê de terem 

memorizado e quais lembranças que permanecem na memória e coletar gravações.  A coleta de 

dados será realizada a partir de um questionário elaborado especialmente para esse fim. 

Também utilizaremos a entrevista simples, aplicadas via internet, junto a profissionais de 

produtoras de jingles e da área de comunicação, objetivando reunir elementos que possibilitem 

determinar a estratégia e estrutura musical das peças publicitárias consideradas referências no 

mercado de Ribeirão Preto. 

DESENVOLVIMENTO 

Esta pesquisa teve início em fevereiro de 2015, com o levantamento bibliográfico sobre música, 

publicidade e propaganda e rádio. Após o mapeamento da informação produzida e publicada e 

uma revisão bibliográfica, foram elaborados os dois primeiros capítulos, possibilitando a 

discussão teórica a respeito da relação e utilização da música na publicidade de rádio, as 

características do jingle, além de identificar as peças publicitárias consideradas referências 

nacionais. Os trabalhos estão concentrados no campo, no agendamento de entrevistas com 

ouvintes, produtores musicais, jinglistas, locutores de rádio e profissionais em geral que 

trabalham nessa área e coletar gravações de jingles em bibliotecas, arquivos públicos, pessoais 

e internet. O próximo procedimento será a compilação e análise dos dados obtidos, com a 

conclusão da pesquisa conforme o cronograma de atividades. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Veiculado no rádio, nos intervalos comerciais, o jingle se destaca entre as produções 

publicitárias para o rádio pela eficácia. Publicitários e anunciantes acreditam que a música tem 

um papel bastante positivo na memorização de uma marca ou produto. 

“A grande vantagem do jingle é que, por ser música, acaba tendo um expressivo poder de 

“recall”, pois é aquilo que a sabedoria popular chama “chiclete de orelha”. As pessoas ouvem 

e não esquecem. Assobiam ou cantam, mas guardam o tema consigo. O jingle é algo que fica, 



como provam as peças veiculadas durante um período e tiradas do ar, mas que muitos e muitos 

anos depois ainda são lembradas pelos consumidores (SAMPAIO, 2003, p. 72). 

Alguns jingles, mais do que atrair a atenção e se mantém na memória dos públicos durante 

muito tempo, chegando por vezes a sobreviver ao próprio ciclo de vida do produto ou serviço 

que ajudou a promover. Certos jingles, afirma Figueiredo (2005) ficam tão famosos que passam 

a ser parte da cultura popular. Exemplos não faltam. O jingle “Quem bate? É o frio! ” Composto 

por Heitor Carillo em 1967, vem atravessando gerações e, com arranjos sempre atualizados é 

utilizado até os dias de hoje. Outro exemplo é o jingle "Pipoca com Guaraná", criado por César 

Brunetti e usado na campanha publicitária do Guaraná Antarctica em 1991. Mesmo após 24 

anos ainda permanece na lembrança os versos “Pipoca na panela começa a arrebentar”. 

A cidade de Ribeirão Preto é referência na região em rádio e produção para o rádio. Foi na 

cidade, em dezembro de 1923, que foi fundada a Rádio Club, a primeira emissora do interior 

do Estado, que se consagraria como PRA-7 (hoje Rádio Clube AM). Em Ribeirão Preto também 

foi construída em 1967, a primeira produtora de áudio fora do eixo São Paulo-Rio, a Decson, 

fundada em 1957 em Jaboticabal (cerca de 50 km de Ribeirão). Hoje o mercado de Ribeirão 

Preto é constituído de 18 emissoras de rádio comerciais e um número   ainda maior de 

produtoras de áudio, entre as quais se destacam oito produtoras de jingles: Decson, Audiowork, 

Keetonsecker, Toka, Estúdio 9 RP, RGC Produtora, AZ Estúdio e No Ar Produtora. 

Profissionais que atuam nas emissoras e produtoras, as principais referências da pesquisa de 

campo em andamento, cujos dados preliminares foram abordados nesta apresentação. 
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