
A música na propaganda tem surtido

muito efeito nas campanhas, sejam regio-

nais, nacionais e internacionais. Para

atrair o público jovem, as marcas

apostam em músicas originais, ge-

ralmente no idioma inglês e com forte

identificação deste público. A verdade é que

ela não só vende o produto, mas também

cria um elo de afetividade, talvez nostalgia

com seu consumidor.

Se uma boa imagem vale mais do que

mil palavras, combinada com boa música,

a campanha pode subir a níveis altíssimos

de lembrança. O jingle "Pipoca com Guara-

ná" ainda ecoa em nossas mentes: /pipoca

na panela/ começa a arrebentar/

pipoca com sal/ que sede que dá/

Pipoca e Guaraná que programa

legal (...). Pronto! Uniu-se a

imagem da pipoca branquinha

e copo gelado com Guaraná

Antarctica a um jingle muito

bem produzido. Um grande

sucesso havia nascido.

1968, com uma paródia de sua própria músi-

ca "Algo Mais".

No caso específico da W/Brasil costuma-

se utilizar o termo recriar, ou seja, novas ban-

das dão voz a velhas músicas de um jeito di-

ferente. Um exemplo disso são as campanhas

do Raider, onde Paralamas do Sucesso regra-

vam País Tropical de Jorge Ben Jor, ou Lulu

Santos com Descobridor dos Sete Mares de

Tim Maia - e Tim Maia com a música Como

uma Onda de Lulu Santos.

Essas recriações não só vendem o produto

como atraem atenção para estas novas ver-

sões. Exemplo disso é a banda Skank. Com

o consentimento de Gilberto Gil, foi

gravada para o comercial do Raider

a música "Vamos Fugir". Durante

meses ela simplesmente estourou

nas paradas, assim como Além do

Horizonte, canção de Roberto Car-

los, regravada na versão moderninha

do Jota Quest.

A música na propa-

ganda pode gerar várias vertentes:

no início, grandes autores cantavam

jingles que virariam verdadeiras can-

ções, como Adoniran Barbosa em

uma campanha do Bradesco, ou

a campanha da Varig de Natal em

1967. Nesta mesma década, íco-

nes da nossa música dariam voz a jingles

como Elza Soares em campanha para

a loja Masculina Casa Esplanada e

Mutantes no jingle da Shell, em

O publicitário Washington Olivet-

to acredita que, ao criar uma peça,

"não somos nós que decidimos se utilizare-

mos recursos emocionais ou racionais, músi-

ca ou texto". A idéia surge a partir do produ-

to e seu público alvo.

O mercado regional aposta muito na cria-

ção de jingles. Se analisarmos uma rádio AM,

é muito comum escutarmos canções produ-

zidas por agência ou pela própria rádio. To-

dos acreditam que este é o jeito mais fácil de

trazer a lembrança da marca, seja por uma
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